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ZA ZAČETEK

PREDSTAVITEV URE POLAR M600

Čestitke za vašo novo uro Polar M600, ki je zdaj na voljo s tehnologijo Wear OS by Google™!

Z uro Polar M600 lahko uživate v priročnosti tehnologije Wear OS by Google in zmogljivosti športnih funkcij
Polar, ki so popolni za vadbo in 24/7 sledenje dejavnosti z aplikacijo Polar.

Športna ura Polar M600 je združljiva s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android™ z različico 4.4 ali
novejšo ali iOS® z različico 10.0 ali novejšo. Uporabniki telefonov iPhone morajo uporabljati model 5 ali novejši.
V telefonu obiščite g.co/WearCheck in preverite, ali je združljiv s tehnologijo Wear OS by Google. Novo uro Polar
M600 združite s svojim pametnim telefonom in uživajte v funkcijah pametne ure Wear OS by Google. Uživate
lahko v naslednjih funkcijah:

• Iz telefona v uro prejemate obvestila

• Odgovorite na e-poštna sporočila

• Nadzor predvajanja glasbe na telefonu

Pametno uro lahko povežete tudi z omrežjem Wi-Fi ter iz aplikacije Play Store prenašate aplikacije, igre in prikaze
ure.

Ura M600 vključuje tudi spremljanje srčnega utripa na zapestju in vdelano funkcijo GPS. Če pri vadbi uporabljate
aplikacijo Polar, boste prek pametne ure prejeli edinstvene funkcije pametne vadbe Polar. Z novo optimizirano
pametno športno uro naredite korak naprej proti aktivnejšemu in bolj zdravemu življenjskemu slogu.

Polar Flow je spletno okno, ki vam omogoča vpogled v vašo vadbo, aktivnost in spanje. Skupaj s spletno
storitvijo in aplikacijo Polar Flow na pametnem telefonu vam ura M600 pomaga pri učinkovitejši vadbi in
razumevanju, kako vaše odločitve in navade vplivajo na vaše dobro počutje.

Ta uporabniški priročnik vam bo pomagal pri uporabi vaše nove športne ure M600. Za ogled videoposnetkov z
nasveti za uporabo ure M600 ter pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov obiščite spletno stran
support.polar.com/en/M600. Za več informacij o tehnologiji Wear OS by Google obiščite spletno mesto Wear OS
by Google Help Center.

POLNJENJE URE M600

Ura M600 ima notranjo polnilno baterijo. Polnilne baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Baterijo lahko
napolnite in spraznite preko 300-krat, preden se opazi zmanjšanje njene zmogljivosti. Število ciklov polnjenja je
odvisno tudi od pogojev uporabe in delovanja.

Uro M600 lahko polnite prek USB-vhoda računalnika s polnilnim kablom, ki je priložen v prodajni embalaži.

Baterijo lahko napolnite prek električne vtičnice. Pri polnjenju baterije prek električne vtičnice uporabite napajalni
adapter USB (ni vključen v komplet izdelka). Če uporabljate napajalni kabel USB, se prepričajte, da nosi oznako

http://g.co/WearCheck
http://support.polar.com/en/M600
https://support.google.com/androidwear#topic=6056405
https://support.google.com/androidwear#topic=6056405
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»output 5Vdc« (izhod, 5 V DC) in da zagotavlja oskrbo s tokom vsaj 500 mA. Uporabite izključno varnostno
odobren napajalni kabel USB (označen z »LPS«, »Limited Power Supply«, »UL listed« ali »CE«).

Polarjevih izdelkov ne polnite z 9-voltnim polnilnikom. Z 9-voltnim polnilnikom lahko poškodujete Polarjeve
izdelke.

Magnetni konec kabla zaskoči v polnilni vhod pametne ure M600, ko sta pravilno povezana. Ko se začne
polnjenje, ura M600 na kratko zavibrira. Če se pametna ura vklopi, ko jo vključite v napajanje, se bo na začetnem
zaslonu ure M600 prikazala ikona strele. Napredek polnjenja baterije vaše ure si lahko ogledate tako, da
podrsnete na začetnem zaslonu od zgoraj navzdol. Če je pametna ura ob priključitvi v napajanje vklopljena, se
animacijska ikona baterije na prikazovalniku začne polniti. Ko se zelena ikona baterije zapolni, je ura M600 v
celoti napolnjena. Polnjenje prazne baterije ure M600 lahko traja tudi do dve uri.

1. Senzorji za merjenje srčnega utripa na zapestju
2. Vhod za polnjenja

Ko končate polnjenje baterije ure M600, polnilni kabel izvlecite iz USB-vhoda računalnika ali stenskega
adapterja. Če polnilni kabel ostane v napajalnem viru, magnetni konec kabla privlači predmete, ki vsebujejo
železo, kar lahko privede do kratkega stika in posledične okvare tokokroga, pregrevanja, požara ali eksplozije.

Ne puščajte baterije do konca izpraznjene dlje časa ali je hranite do konca napolnjene ves čas, ker lahko
vpliva na življenjsko dobo baterije. Baterije prav tako ne polnite pri temperaturah pod 0 °C ali nad +40 °C ali ko je
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polnilni vhod vlažen. Če se je USB-vhod vaše ure M600 zmočil, počakajte, da se pred vklopom polnilnega kabla
posuši.

ČAS DELOVANJA BATERIJE

Čas delovanja baterije znaša

• 2 dni / 8 ur pri vadbi z uro M600, združeno s telefonom Android.

• 1,5 dneva / 8 ur pri vadbi z uro M600, združeno s telefonom iPhone.

Čas delovanja je odvisen od mnogih dejavnikov, kot so temperatura okolice, v katerem uporabljate uro M600,
uporabljene funkcije, uporaba načina stalno vklopljenega prikazovalnika in staranje baterije. Čas delovanja je
občutno zmanjšan pri temperaturah pod lediščem. Če uro M600 nosite pod jakno, jo s tem ohranjate toplo in
podaljšate njen čas delovanja.

OPOZORILO ZA NIZKO NAPOLNJENOST BATERIJE

Ko je napolnjenost baterije ure M600 manjša od 15 %, se bo na prikazovalniku prikazalo obvestilo, v katerem bo
navedena raven napolnjenosti in stanje preklopa v način varčevanja energije. Obvestilo lahko tapnete, da
vklopite/izklopite način varčevanja z energijo Turn on/off battery saver (Vklop/izklop varčevanja z energijo).
Način varčevanja baterije se samodejno vklopi, ko je napolnjenost baterije manjša od 5 %.

Ker GPS-beleženje NI na voljo v načinu varčevanja baterije, boste prejeli obvestilo, če je vklopljen način
varčevanja baterije, ko želite začeti vadbo z aplikacijo Polar, ali če napolnjenost baterije med vadbo pade pod
5 %.

Če prikazovalnika ni mogoče aktivirati z gibom zapestja ali pritiskom stranskega gumba za vklop, je baterija
prazna in ura M600 preide v način mirovanja. V tem primeru morate uro M600 napolniti. Če je baterija v celoti
izpraznjena, bo morda trajalo nekaj časa, da se bo na prikazovalniku prikazala animacija polnjenja.

Za hiter ogled napolnjenosti baterije v uri M600 podrsnite na začetnem zaslonu od zgoraj navzdol.

VKLOP IN IZKLOP URE M600

ZA VKLOP URE M600

• Pritisnete in pridržite stranski gumb za vklop, dokler se na prikazovalniku ne prikaže Polarjev logotip.

ZA IZKLOP URE M600

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter drsite po meniju, da poiščite možnost System (Sistem) in jo
tapnite.

2. Tapnite Power off (Izklop).
3. Izklop potrdite tako, da tapnete kljukico.
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NASTAVLJANJE URE POLAR M600

Športna ura Polar M600 je združljiva s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android različice 4.4 in
novejše ali iOS različice 10.0 in novejše. Uporabniki telefonov iPhone morajo uporabljati model 5 ali novejši. V
telefonu obiščite g.co/WearCheck in preverite, ali je združljiv s tehnologijo Wear OS by Google.

PRIPRAVA NA NASTAVITEV

1. Da zagotovite ustrezno napolnjenost ure M600 med nastavitvijo, uro M600 vključite v napajanje prek
aktivnega vhoda USB na računalniku ali napajalnega adapterja USB in stenske vtičnice. Zagotovite, da je
na adapterju navedeno »output 5Vdc« in da zagotavlja tok najmanj 500 mA.

2. Uro M600 vklopite tako, da pritisnete in pridržite stranski gumb za vklop, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže Polarjev logotip. Nato se začne prvi zagon operacijskega sistema, ki lahko traja nekaj minut.

3. Za začetek nastavitve tapnite prikazovalnik na dotik ure M600. Želeni jezik poiščite tako, da podrsnete
navzgor ali navzdol, in ga tapnite. Če niste izbrali ustreznega jezika, se lahko na seznam jezikov vrnete
tako, da na prikazovalniku na dotik podrsnete od leve proti desni.

4. Prepričajte se, da je na mobilnem telefonu omogočena internetna povezava in da je vklopljena funkcija
Bluetooth.

5. Prepričajte se, da sta storitveni aplikaciji Google™ Search in Google Play™ na vašem mobilnem telefonu
Android posodobljeni. Če pa uporabljate iPhone, se prepričajte, da je na njem nameščena zadnja različica
operacijskega sistema iOS.

6. Ura M600 in mobilni telefon naj bosta med nastavitvijo v neposredni bližini.

ZA ZDRUŽEVANJE PAMETNEGA TELEFONA Z URO POLAR M600

Za povezavo pametne ure in telefona boste morali v telefon namestiti aplikacijo Wear OS by Google.

1. V pametni telefon namestite aplikacijo Wear OS by Google, ki jo prenesete iz trgovine Google Play ali App
Store. Če pa imate aplikacijo Wear OS by Google že nameščeno v telefonu, se prepričajte, da je
posodobljena z zadnjo različico.

Če imate na pametnem telefonu že nameščeno aplikacijo Wear OS by Google in ste z njim že povezali
drugo napravo, mobilno aplikacijo odprite in na spustnem meniju ob imenu naprave na vrhu zaslona (na
mobilnih telefonih Android) izberite Add a new watch (Dodaj novo uro) ali (na mobilnih telefonih
iPhone) tapnite tri pike v zgornjem desnem kotu prikazovalnika in izberite možnost Pair with a new
wearable (Združi z novo napravo, ki jo nosite). Nato sledite navodilom od 3. točke naprej.

2. Ko v telefonu zaženete aplikacijo Wear OS by Google, vas samodejno pozove k nastavitvi ure.
3. Za ogled kode ure na prikazovalniku ure M600 podrsnite navzgor, nato pa isto kodo tapnite na svojem

mobilnem telefonu.

4. Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Prek telefona boste prejeli zahtevo za združevanje
Bluetooth. Koda za seznanitev v napravi M600 se mora ujemati s kodo za seznanitev, ki je prikazana v
telefonu. Tapnite Pair (Združi) ali OK (V REDU).

Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Sprejmite zahtevo za združevanje Bluetooth prek telefona
tako, da tapnete Pair (Združi) ali OK (V REDU). Potrditi boste morali priključitev naprav: Prepričajte se, da

http://g.co/WearCheck
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se koda za seznanitev v napravi M600 ujema s kodo za seznanitev, ki je prikazana v telefonu, nato pa
tapnite CONFIRM (POTRDI).

5. Po koncu združevanja se bo na prikazovalniku ure M600 in mobilnem telefonu izpisalo kratko
potrditveno sporočilo. Nato bo trajalo dalj časa, da se ura M600 sinhronizira z vašim mobilnim telefonom.

6. Za dokončanje združevanja telefona in ure M600 morate račun Google kopirati iz telefona v uro M600.
Na pametni uri Polar M600 boste potrebovali račun Google, da boste lahko uporabljali njene aplikacije.
Da boste lahko čim bolje izkoristili funkcije pametne ure Polar M600 Wear OS by Google, boste morali
omogočiti tudi nekatere druge nastavitve, npr. tehnologiji Wear OS by Google dovoliti prikazovanje
obvestil, ki jih prejmete v telefon. To storite tako, da sledite navodilom na prikazovalniku mobilnega
telefona.

Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Če še niste ustvarili računa Google, lahko to storite v tem
nastavitvenem koraku. Ko se izpiše poziv Sign in to your Google account (Vpis v račun Google), tapnite
CONTINUE (NADALJUJ), nato pa tapnite možnost Create account (Ustvari račun).

7. Ko je korak združevanja med nastavitvijo končan, bo ura M600 odprla časovni pogled, v zgornjem levem
kotu aplikacije Wear OS by Google na telefonu pa se bo izpisalo sporočilo Polar M600 Connected
(Povezava z uro Polar M600 je vzpostavljena).

Po začetni sinhronizaciji pametna ura zažene nasvete za začetek uporabe ure. Podrsnite skozi nasvete in nato
nadaljujte z nastavitvijo. Nasvete lahko začasno preskočite, tako da ploščico z nasveti podrsnete navzdol, in
nasvete pozneje prikličete, tako da ploščico z nasveti podrsnete navzgor na spodnji strani začetnega zaslona.

ZA AKTIVIRANJE APLIKACIJE POLAR V URI M600

Da bi čim bolj izkoristili prednosti ure M600 ter da bi lahko začeli uporabljati funkcije sledenja dejavnosti in vadbe
Polar, morate na pametni uri aktivirati aplikacijo Polar. Zato morate v pametni telefon najprej namestiti aplikacijo
Polar Flow. Če imate mobilno aplikacijo Polar Flow že nameščeno na pametnem telefonu, se prepričajte, da je
posodobljena z zadnjo različico, nato nastavitev nadaljujte od 2. koraka naprej.

1. Pojdite v trgovino Google Play ali App Store v vašem mobilnem telefonu ter poiščite aplikacijo Polar Flow
in jo prenesite.

2. V telefonu zaženite aplikacijo Polar Flow.

Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Za nadaljevanje morate s pritiskom prednjega gumba v uri
M600 zagnati aplikacijo Polar. Nato na mobilnem telefonu tapnite možnost Start (Začni).

3. Izberite zapestje (levo ali desno), na katerem boste nosili uro M600, nato tapnite Continue (Nadaljuj).
Uporabniki telefonov iPhone: tapnite možnost Save and sync (Shrani in sinhroniziraj).

4. Vpišite se s svojim računom Polar ali ustvarite novega.
5. Po uspešni aktivaciji aplikacije Polar v uri M600 se izpiše »Setup completed« (Nastavitev končana).

Pomembno za uporabnike mobilnih telefonov iPhone! Uro M600 morate ročno povezati z omrežjem Wi-Fi.
S povezavo Wi-Fi boste lahko aplikacijo Google Play uporabljali prek ure M600 ter z njo posodabljali aplikacijo
Polar in prenesli še več aplikacij v pametno uro Wear OS by Google.
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Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Če ste na uri M600 med nastavitvijo povezavo Wi-Fi vzpostavili
prek oblaka Wear OS by Google, ko ste za to prejeli poziv, se lahko ura M600 samodejno poveže z omrežji Wi-Fi,
ki jih imate shranjene v telefonu. Za več informacij glejte Connecting to Wi-Fi (Povezava z omrežjem Wi-Fi).

POVEZAVA URE M600 Z OMREŽJEM WI-FI

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono za nastavitve.
4. Drsite po meniju Settings (Nastavitve), poiščite možnost Connectivity (Povezljivost) in jo tapnite.
5. Tapnite možnost Wi-Fi (Povezava Wi-Fi).
6. Tapnite +Add network (+Dodaj omrežje).
7. Počakajte, da pametna ura poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi, in tapnite tisto, ki ga želite uporabiti.
8. Če za želeno omrežje potrebujete geslo, tapnite Enter on phone (Vnesi prek telefona). Prek telefona

vnesite geslo za omrežje Wi-Fi in tapnite možnost Connect (Poveži).

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Ko nastavite M600, morate posodobiti sistemsko programsko opremo pametne ure, da boste lahko prejemali
najnovejše posodobitve in zagotavljali njeno brezhibno delovanje. Prav tako se boste morali prepričati, da imate
na uri M600 nameščeno zadnjo različico aplikacije Polar.

l Glejte ta dokument za podporo, da se seznanite z zadnjimi različicami vseh štirih programskih paketov,
povezanih z M600.

l Ta dokument za podporo vam pomaga pri posodobitvi vseh štirih programskih paketov vaše ure M600 s
sistemsko programsko opremo Wear OS by Google 2.0.

Pripravljeni ste, začnite z vadbo in se zabavajte!

Uro M600 lahko hkrati združite samo z enim mobilnim telefonom Android ali iPhone ali tabličnim
računalnikom. Uro M600 lahko združite z novim tabličnim računalnikom ali mobilnim telefonom, potem ko
pametno uro ponastavite na tovarniške nastavitve.

POVEZAVA URE M600 Z OMREŽJEM WI-FI

Ko boste uro M600 povezali s omrežjem Wi-Fi, boste lahko aplikacijo Google Play Store uporabljali prek ure
M600 ter z njo posodabljali aplikacijo Polar in prenesli še več aplikacij v pametno uro Wear OS by Google.

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Ura M600 se lahko ob prekinitvi povezave Bluetooth z mobilnim telefonom samodejno poveže s shranjenimi
omrežji Wi-Fi. Ko mobilni telefon Android povežete z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem in uro M600 z
omrežjem Wi-Fi, lahko vaša pametna ura ostane sinhronizirana z vašim telefonom, zato lahko obvestila v uro
M600 prejemate tudi, če je vaš telefon v drugem prostoru.

https://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions
https://support.polar.com/en/support/how_do_i_update_my_m600_software_android_wear_20


15

Skupna raba podatkov na vašem telefonu in uri M600 omogoča sinhronizacija storitve v oblaku Wear OS by
Google. Zato morate v aplikaciji Wear OS by Google na telefonu vklopiti sinhronizacijo storitve v oblaku.

ZA VKLOP SINHRONIZACIJE STORITVE V OBLAKU WEAR OS BY GOOGLE

1. V aplikaciji Wear OS by Google na telefonu tapnite ikono Settings (Storitve).
2. Tapnite možnost Privacy & personal data (Zasebnost in osebni podatki).
3. Nato tapnite Cloud sync (Sinhronizacija storitve v oblaku).
4. Preklopite v položaj On (Vklop).

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android in iPhone

POVEZAVA URE M600 Z OMREŽJEM WI-FI

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono za nastavitve.
4. Drsite po meniju Settings (Nastavitve), poiščite možnost Connectivity (Povezljivost) in jo tapnite.
5. Tapnite možnost Wi-Fi (Povezava Wi-Fi).
6. Tapnite +Add network (+Dodaj omrežje).
7. Počakajte, da pametna ura poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi, ter poiščite in tapnite tisto, ki ga želite

uporabiti.
8. Če za želeno omrežje potrebujete geslo, ga morate vnesti prek telefona. Tapnite Enter on phone (Vnos

prek telefona), nato pa prek telefona vnesite geslo za omrežje Wi-Fi in tapnite možnost Connect (Poveži).

ZA VKLOP IN IZKLOP OMREŽJA WI-FI

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Connectivity (Povezljivost) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost Wi-Fi (Povezava Wi-Fi).
3. Tapnite možnost Wi-Fi (Povezava Wi-Fi), da preklopite med Wi-Fi Automatic (Samodejna povezava Wi-Fi)

in Wi-Fi Off (Izklop povezave Wi-Fi).

Za več informacij o povezavi Wi-Fi v napravi, ki jo nosite, podrsajte navzdol do menija Wi-Fi in tapnite možnost
About Wi-Fi (O povezavi Wi-Fi) ali obiščite spletno mesto za pomoč pri uporabi Wear OS by Google.

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

ZASNOVA MENIJA
ZAČETNI ZASLON

Začetni zaslon predstavlja izhodišče za brskanje po pametni uri. Na začetnem zaslonu si lahko ogledate trenutni
čas. Glede na prikaz ure si lahko ogledate tudi druge informacije. Za več informacij si oglejte nastavitve prikazov
ure.

Na začetnem zaslonu si lahko ogledate obvestila, na katerih so prikazane različne pomembne informacije in
stanje ure M600. Za več informacij o različnih stanjih glejte poglavje Ikone stanja.

Na začetnem zaslonu lahko hitro preklopite iz katerega koli mesta v uri M600 tako, da pritisnete stranski gumb
ali stresete zapestje. Za več informacij o krmarjenju v pametni uri glejte poglavje Krmarjenje v uri M600.

MENI ZA HITRE NASTAVITVE

Z vrha začetnega zaslona lahko povlečete meni za hitre nastavitve, kjer so na voljo naslednje nastavitve:
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Airplane mode (Letalski način): tapnite za vklop in izklop letalskega načina.

Theater mode (Način kina): tapnite, da popolnoma izklopite zaslon.

Do not disturb mode (Način »Ne moti«): tapnite, da utišate obvestila na uri M600.

Settings (Nastavitve): tapnite, da odprete nastavitveno aplikacijo.

MENI Z APLIKACIJAMI

V meniju z aplikacijami so prikazane ikone vseh aplikacij, ki jih uporabljate na uri M600.
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ZA ODPIRANJE MENIJA Z APLIKACIJAMI

• Pritisnite stranski gumb za vklop.

ZA ODPIRANJE IN UPORABO APLIKACIJ

• Aplikacijo lahko začnete uporabljati tako, da tapnete njeno ikono v meniju z aplikacijami.

ALI

• Aplikacijo lahko odprete tudi na aktivnem začetnem zaslonu z glasovnim ukazom »Ok Google, open (the
app's name)« (Ok, Google, odpri (ime aplikacije).

Za več informacij o privzetih aplikacijah na uri M600 glejte meni z aplikacijami.

OBVESTILA

Obvestila iz aplikacij na pametni uri in na vašem telefonu lahko prejemate v uro M600. Če omogočite prikaz
obvestil v uri M600, si jih boste lahko ogledali na domačem zaslonu. Za več informacij glejte Nastavitve
obveščanja.

Če so na vaši pametni uri neprebrana obvestila, si lahko na domačem zaslonu ure M600 ogledate naslednjo
ikono stanja:

Številka na ikoni nakazuje število novih obvestil.
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ZA OGLED OBVESTIL

1. Podrsnite na prikazovalniku od spodaj navzgor ali zapestje obrnite stran od sebe.
2. Tapnite obvestilo, da si ogledate njegovo celotno vsebino.
3. Za ogled večjega števila obvestil (če so ta na voljo) večkrat podrsnite na prikazovalniku od spodaj navzgor

ali zapestje obračajte stran od sebe.

ZA IZVAJANJE DEJANJ V OBVESTILIH

Za določena obvestila je na volj več dejanj, ki so povezana z informacijami, ki jih vsebujejo.

1. Tapnite obvestilo, da si ogledate njegovo celotno vsebino.
2. Podrsnite po prikazovalniku od spodaj navzgor in si oglejte razpoložljiva dejanja.
3. Tapnite izbrano dejanje (če je na voljo). Npr. prek ure M600 lahko arhivirate e-poštna sporočila.

ZA OPUSTITEV OBVESTILA

Ko si ogledate vse želene informacije v obvestilu:

1. Podrsnite od leve proti desni, da zaprete podrobnosti obvestila.
2. Obvestilo opustite tako, da ga podrsnete v levo ali desno.

Če opustite obvestilo na uri M600, bo opuščeno tudi povezano obvestilo na vašem mobilnem telefonu.

IKONE STANJA

M600 prikazuje trenutno stanje pametne ure z majhnimi ikonami stanja.

Na prikazovalniku ure M600 so lahko prikazane naslednje ikone stanja:

Povezava ure M600 in telefona je prekinjena

Baterija se polni

Letalski način je vklopljen

Sledenje GPS je vklopljeno za vse lokacije



20

Vklopljen je način Do not disturb (Ne moti)

Imate novo obvestilo

MENI Z APLIKACIJAMI

Ura M600 vključuje naslednje privzete aplikacije:

• Agenda (Dnevni red)

• Alarm (Alarm)

• Contacts (Stiki)

• Find my phone* (Najdi moj telefon)

• Fit (Telesna pripravljenost)

• Fit Workout (Vadba za telesno pripravljenost)

• Svetilka

• Polar

• Play Store (Trgovina Play Store)

• Reminders (Opomniki)

• Settings (Nastavitve)

• Stopwatch (Štoparica)

• Timer (Časovnik)

• Translate (Prevajalnik)

• Vreme

*Samo na urah Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Več aplikacij za pametno uro lahko v uro Polar M600 prenesete iz aplikacije Google Play Store. Da boste lahko
aplikacijo Google Play Store uporabljali na uri M600, morate pametno uro povezati z omrežjem Wi-Fi.

Kako si zagotovite več aplikacij

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, ko je aktiven domači zaslon, da odprete meni z aplikacijami.
2. Poiščite možnost Play Store (Trgovina Play Store) in jo tapnite.
3. Drsite po seznamu predlaganih aplikacij ali tapnite ikono povečevalnega stekla na vrhu seznama, da

začnete iskanje.
4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite namestiti.
5. Za prenos aplikacije v uro M600 tapnite Install (Namesti).
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Za ogled Google apps that work with Wear OS by Google (Googlove aplikacije, ki so združljive z aplikacijo Wear
OS by Google) obiščite stran spletno stran Wear OS by Google Help.

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Za seznam priporočenih aplikacij za uro v svojem mobilnem telefonu odprite aplikacijo Wear OS by Google in
drsite to možnost »Essential watch apps« (Osnovne aplikacije za uro). Za obisk trgovine Google Play Store
tapnite možnost MORE (VEČ) in si zagotovite večji nabor predlaganih aplikacij, ki podpirajo aplikacijo Wear OS by
Google.

Za nekatere aplikacije, ki jih uporabljate na združenem telefonu Android, je morda na voljo različica za
pametne ure Wear OS by Google: Odprite aplikacijo Play Store v uri M600 in drsite do dna domačega
zaslona, da poiščete Apps on your phone (Aplikacije na vašem telefonu) > tapnite aplikacijo, ki jo želite
uporabiti na pametni uri > tapnite možnost Install (Namesti). Po namestitvi lahko različico aplikacije za pametno
uro poiščete v meniju za aplikacije v uri M600. Za kakršna koli vprašanja glede teh aplikacij se obrnite na
razvijalca aplikacije.

DNEVNI RED

Dogodki, ki jih shranite v aplikacijo za koledar v svojem telefonu, se na uri M600 prikažejo kot obvestila.
Prikličete lahko tudi svoj urnik.

Za priklic urnika

• Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Agenda
(Dnevni red).

Odpre se urnik za današnji dan.

ALARM (ALARM)

Alarm lahko nastavite tako, da se sproži na vaši uri M600. Ko se alarm sproži, ura M600 zavibrira in prikaže
ploščico.

Upoštevajte, da ko alarm nastavite na uri M600, se ta ne sproži na mobilnem telefonu.

Za nastavitev alarma

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Alarm
(Alarm).

2. Želeno uro si oglejte v krogu. Nastavljeno uro si lahko ogledate tudi v središču kroga. Če uporabljate 12-
urni zapis časa, tapnite, da izberete am ali pm.

https://support.google.com/androidwear/answer/6056876?hl=en&amp;ref_topic=6056409
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3. Za ogled želenih minut tapnite minute v središču kroga.
4. Želene minute nastavite v sredini kroga. Nastavljeno uro si lahko ogledate tudi v središču kroga.

5. Tapnite kljukico.
6. Tapnite besedilo pod nastavljenim časom, da poiščete možnosti za nastavitev alarma One time

(Enkratno) ali vsak dan na želeni delovni dan v tednu. Za vrnitev na prejšnji pogled podrsnite v desno.
7. Tapnite ikono uro, da preklopite med vklopom (ikona ure ni prečrtana) in izklopom (ikona ure je

prečrtana) vibriranja.
8. Za nastavitev alarma tapnite kljukico.

Ta izklop sproženega alarma

• Tapnite ikono budilke ali podrsnite v desno.

Vklop dremeža alarma

Če želite vklopiti dremež za alarm, ko se ta sproži:

• Tapnite »Zs«.

Dremež traja 10 minut.

STIKI

Ura M600 prikazuje stike, ki so shranjeni v aplikaciji Google Stiki. Svoje stike lahko pokličete, jim pošljete
besedilno sporočilo ali e-poštno sporočilo.*

*Upoštevajte, da je razpoložljivost funkcij za komunikacijo odvisna od operacijskega sistema vašega mobilnega
telefona.
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NAJDI MOJ TELEFON

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Če ne najdete svojega telefona, lahko uro M600 uporabite, da aktivirate zvonjenje telefona, tudi če je zvonjenje
telefona izklopljeno ali nastavljeno na vibriranje.

Upoštevajte, da ta funkcija deluje samo, če je ura M600 z vašim telefonom povezana prek povezave
Bluetooth.

Za aktiviranje zvonjenja telefona

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Find my
phone (Poišči moj telefon).

2. Če je vaš telefon znotraj dometa, ki omogoča vzpostavitev povezave Bluetooth, bo vaš telefon začel
zvoniti. V nasprotnem primeru se premikajte tako dolgo, dokler ne boste od svojega telefona oddaljeni 10
metrov ali 33 čevljev ter da med vami in telefonom ne bo nobenih trdih predmetov.

3. Zvonjenje telefona lahko prekinete tako, da tapnete »X« na prikazovalniku ure M600 ali da vstopite v
telefon.

TELESNA PRIPRAVLJENOST

Z aplikacijo Google Fit™ lahko nastavljate dnevne cilje telesne pripravljenosti in spremljate svoj napredek pri
njihovem doseganju. Funkcija Fit beleži korake, čas, razdaljo in kalorije.

Za ogled napredka dnevne dejavnosti

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Fit
(Telesna pripravljenost).

2. Za ogled podrobnosti o vaši dejavnosti za Today (Danes) podrsnite navzgor: Če si želite ogledati več
informacij, lahko tapnete različne podrobnosti.

Za ogled trenutnega srčnega utripa lahko uporabite tudi aplikacijo: Podrsnite navzgor, da poiščete ikono
srca in jo tapnite.

Če želite dodati nove cilje telesne pripravljenosti, tapnite Add goal (Dodaj cilj).

Za podrobnejše informacije o uporabi aplikacije Google Fit obiščite spletno mesto Wear OS by Google Help.

FIT WORKOUT (VADBA ZA TELESNO PRIPRAVLJENOST)

Z aplikacijo Google Fit Workout™ lahko sledite vadbi ali začnete izziv treninga moči.

https://support.google.com/androidwear/answer/6056874?hl=en&ref_topic=6056409
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Za začetek vadbe

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Fit
Workout (Vadba za telesno pripravljenost).

2. Tapnite želeno vadbo.
3. Tapnite START (ZAČNI).

Za podrobnejše informacije o uporabi aplikacije Google Fit Workout obiščite spletno mesto Wear OS by Google
Help.

PLAY STORE

Ko uro M600 povežete z omrežjem Wi-Fi, lahko v pametno uro Wear OS by Google iz aplikacije Play Store
prenašate nove aplikacije, igre in poglede ure. Ko bodo za aplikacijo Polar v napravi M600 na voljo nove funkcije
Polar, lahko iz aplikacije Play Store prenesete posodobitve.

Na pametni uri Polar M600 boste potrebovali račun Google, da boste lahko uporabljali aplikacijo Polar Store.
Če med nastavitvijo v uro Polar M600 niste kopirali računa Google, odprite aplikacijo Play Store in tapnite Add
from phone (Dodaj iz telefona). Za kopiranje računa v pametno uro sledite zaslonskim navodilom.

Aplikacijo Play Store lahko nastavite tako, da samodejno posodablja aplikacije v pametni uri, zato da
bodo vedno nameščene vse posodobitve aplikacije. Če ste v aplikaciji Play Store na pametni uri vklopili možnost
samodejne posodobitve aplikacij, se bodo aplikacije samodejno posodobile z najnovejšimi izdajami, ko napravo
M600 priključite na polnilnik in ko na njen vzpostavite internetno povezavo.

Za vklop in izklop funkcije samodejnega posodabljanja Play Store Auto

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Play
Store (Trgovina Play Store).

2. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono za nastavitve.
4. Tapnite Auto update apps (Samodejno posodobi aplikacije), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva

modro) ali izklopite (stikalo se obarva sivo).

APLIKACIJA POLAR

Vadba z aplikacijo Polar prek ure M600

V napravi M600 zaženite aplikacijo Polar, da lahko popolnoma izkoristite vse funkcije optimizirane pametne
športne ure.

Seznanite se z elementi aplikacije Polar in krmarjenjem v njej:

https://support.google.com/androidwear/answer/6056874?hl=en&ref_topic=6056409
https://support.google.com/androidwear/answer/6056874?hl=en&ref_topic=6056409
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• Polar app menu structure (Zasnova menija aplikacije Polar)

• Krmarjenje v aplikaciji Polar

Sledite svojim vadbam in si med vadbo oglejte npr. srčni utrip, hitrost in razdaljo:

• Začetek vadbe

• Med vadbo

• Pausing/stopping a training session (Začasna prekinitev/zaustavitev vadbe)

• Po vadbi

Oglejte si tudi navodila, kako morate nositi uro M600, da bodo meritve srčnega utripa natančne, in spoznajte, pri
katerih športih priporočamo uporabo senzorja srčnega utripa Polar skupaj s pasom za pritrditev na prsi, s
katerim se zagotovi zanesljiva meritev srčnega utripa:

• Nošenje ure M600

• Združevanje ure M600 s senzorjem srčnega utripa

Športni profili

Ločeni profili za vse športe, ki jih želite izvajati s točno določenimi nastavitvami. Nastavitve športnih profilov
prilagodite tako, da bodo čim bolj ustrezale vašim vadbenim zahtevam:

• Športni profili

Funkcije Polar

Edinstvene funkcije pametne vadbe Polar Smart Coaching vam zagotavljajo najboljše usmerjanje pri načrtovanju
vadbe in koristne povratne informacije o vašem napredku. Aplikacija Polar na uri M600 vključuje naslednje
funkcije Polar Smart Coaching:

• 24/7 Activity tracking (24/7 sledenje dejavnosti)

• Pametne kalorije

• Training Benefit (Koristi vadbe)

• Training load (Obremenitev med vadbo)

• Running Program (Tekaški program)

• Running index (Tekaški indeks)
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Skupaj z mobilno aplikacijo in spletno storitvijo Polar Flow lahko načrtujete svojo vadbo in dosegate vadbene
cilje, analizirate in spoznavate svojo zmogljivost, sledite svojemu napredku in svojo vadbo delite z drugimi. Za več
informacij glejte poglavje Aplikacija Polar in Polar Flow.

Za informacije o posodabljanju funkcij Polar na vaši pametni uri glejte poglavje Posodabljanje aplikacije Polar.

OPOMNIKI

Opomniki se shranijo v aplikacijo Google Calendar.

Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Aplikacijo Google Calendar lahko prenesete iz trgovine App Store.
V aplikacijo Calendar se morate vpisati z istim računom Google, ki ga uporabljate v aplikaciji Wear OS by Google.

Za prijavo v aplikacijo Calendar

1. Aplikacijo Google Calendar lahko prenesete na svoj iPhone iz trgovine App Store.
2. Odprite aplikacijo in izberite vpis z istim računom Google, ki ga uporabljate za aplikacijo Wear OS by

Google.
3. Tapnite GET STARTED (ZAČNI).

Na uri M600 lahko nastavite, da vas obvesti o dogodku ob točno določenem času ali na točno določeni lokaciji.
Opomniki so na uri M600 prikazani v obliki obvestil.

Za nastavljanje opomnika

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami, ter poiščite in tapnite možnost
Reminders (Opomniki).

2. Tapnite ikono plusa.
3. Narekujte opravilo skupaj s časom ali lokacijo. Recite npr. »Watch the new TV show at seven« (Ob sedmih

si oglej novo TV-oddajo).

Za nastavljanje opomnika kot končanega z aplikacijo

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami, ter poiščite in tapnite možnost
Reminders (Opomniki).

2. Opomnik, ki ga želite arhivirati, podrsnite na drugo stran.

ŠTOPARICA

Uro M600 lahko uporabljate kot štoparico.
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Za zagon ure štoparice

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost
Stopwatch (Štoparica).

2. Štoparico zaženite tako, da tapnete ikono za predvajanje.

Na prikazovalniku se odpre štoparica.

Za začasno zaustavitev štoparice

• Tapnite ikono za začasno zaustavitev.

Za ponovni zagon ure štoparice

• Tapnite ikono za predvajanje.

Za ponastavitev štoparice

Če želite štoparico ponastaviti na vrednost nič:

• V načinu začasnega premora tapnite ikono za ponastavitev.

ČASOVNIK

Uro M600 lahko uporabljate kot časovnik.

Za nastavljanje časovnika

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Timer
(Časovnik).

2. Želene minute nastavite v sredini kroga. Nastavljeno uro si lahko ogledate tudi v središču kroga. Nastavite
ure in sekunde tako, da tapnete ure in sekunde v središču kroga.

3. Za vklop časovnika tapnite ikono za predvajanje.

Na prikazovalniku se odpre časovnik.
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Za začasno zaustavitev časovnika

• Tapnite ikono za začasno zaustavitev.

Za ponovni zagon časovnika

• Tapnite ikono za predvajanje.

Za ponastavitev časovnika

Če želite časovnik ponastaviti na vrednost nič:

• V načinu začasnega premora tapnite ikono za ponovni zagon.

Za opustitev časovnika

Ko se alarm sproži, ura M600 zavibrira. Za opustitev časovnika, ki zavibrira:

• Tapnite ikono za zaustavitev ali podrsnite v desno.

PREVAJALNIK

Za prevajanje posameznih fraz lahko uporabite aplikacijo Google Translate™:

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Translate
(Prevajalnik).

2. Prikazala se bosta jezika, med katerima lahko prevajate. Jezik lahko spremenite tako, da ga tapnete.
3. Tapnite ikono mikrofona in izgovorite frazo, ki jo želite prevesti.

Na prikazovalniku se prikaže prevod.

KRMARJENJE V URI M600

V pametni uri lahko krmarite na več načinov. Za več informacij o različnih načinih krmarjenja v uri M600 obiščite
spodnje povezave:

• Funkcije gumbov

• Prikazovalnik na dotik

• Gibi zapestja

Oglejte si, kako lahko svoj glas uporabite za izvajanje preprostih opravil z Asistentom Google.

• Podrsajte navzdol na domačem zaslonu: meni Hitre nastavitve za omogočitev različnih načinov (letalo,
varčevanje z baterijo, teater, ne moti), upravljalni elementi za glasbo ter bližnjica do menija Nastavitve
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• Podrsajte navzgor: zgoščena obvestila, dotaknite se obvestila, da ga razširite

• Podrsajte v levo: aplikacija Google Fit

• Podrsajte v desno: storitev Google Assistant

• Spremenite prikaz ure M600: za menjavo ali prilagoditev prikaza ure, za dalj časa pritisnite na prikaz ure
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FUNKCIJE GUMBOV URE M600

Ura Polar M600 ima dva guma: prednji gumb in stranski gumb za vklop.

1. Prednji gumb
2. Stranski gumb za vklop
3. Prikazovalnik na dotik

PREDNJI GUMB

Prednji gumb omogoča priročno uporabo aplikacije Polar ves čas vadbe. S prednjim gumbom lahko:

• Na domačem zaslonu hitro odprete aplikacijo Polar.

• V meniju aplikacije Polar pritisnite možnost Training (Vadba).

• Izberite šport, ki ga želite izvajati, in začnite vadbo s seznama športnih profilov.

• Med vadbo ročno zabeležite krog.

• Začasno prekinite vadbo.

• Zaustavite vadbo.

• Izhod iz aplikacije Polar med vadbo.

Za več informacij glejte poglavje Krmarjenje v aplikaciji Polar.

Prednji gumb je prednastavljen za krmarjenje v aplikaciji Polar na uri M600. Po želji lahko spremenite, katero
aplikacijo zaženete s spodnjim gumbom. V uri M600 pojdite v Settings (Nastavitve) > Personalization
(Individualno prilagajanje) > Customize hardware button (Prilagodite gumb za strojno opremo) > Bottom
(Dno) > ter poiščite in tapnite želeno aplikacijo.

STRANSKI GUMB ZA VKLOP

Stranski gumb za vklop ima več funkcij:
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• Z enkratnim pritiskom gumba aktivirate prikazovalnik ure M600.

• Z enkratnim pritiskom gumba, ko je aktiven domači zaslon, da odprete meni z aplikacijami.

• Z enkratnim pritiskom gumba se vrnete na domači zaslon iz katerega koli mesta v uri.

• Z enkratnim pritiskom gumba v načinu kina znova vklopite prikazovalnik.

• S pritiskom in pridržanjem gumba tako dolgo, dokler ura ne zavibrira, odprete aplikacijo Google Assistant.

• S pritiskom in pridržanjem gumba, dokler se prikazovalnik ne izklopi, izklopite pametno uro.

• Ko je ura M600 izklopljena, pritisnite in pridržite gumb, da uro vklopite.

• S pritiskom in pridržanjem gumba, dokler se ne prikaže logotip Polar, znova vklopite pametno uro.

UPORABA PRIKAZOVALNIKA NA DOTIK

V uri M600 lahko krmarite z prikazovalnikom na dotik. Prikazovalnik na dotik lahko uporabljate tako, da po njem
podrsnete, da ga tapnete, tapnete in pridržite ali povlečete.

• Za drsenje po menijih lahko podrsnete navzgor in navzdol ter levo in desno, npr. za krmarjenje po aplikaciji
Polar.

• Prikazovalnik na dotik lahko tapnete, da aktivirate zaslon, odprete aplikacije in obvestila ter da izberete
elemente.

• Začetni zaslon lahko tapnete in pridržite, da spremenite prikaz ure. V aplikaciji Polar lahko prekinete
beleženje vadbe tako, da tapnete in pridržite ikono za zaustavitev. Za več informacij o uporabi aplikacije Polar
glejte poglavje Aplikacija Polar.

• Po prikazovalniku na dotik lahko rišete s prstom. Npr. v sporočilo lahko narišete emodžije , lahko pa tudi
nastavite vzorec za odklepanje zaklenjenega prikazovalnika ure M600.

GIBI ZAPESTJA

Za krmarjenje po uri M600 lahko uporabite gibe zapestja. Zapestje lahko obrnete navzven in navznoter, da
drsite navzgor in navzdol po obvestilih in menijih. Za izhod iz pogleda ure lahko tudi stresete zapestje.

Preden lahko pričnete uporabljati gibe zapestja, jih morate vklopiti.

ZA VKLOP GIBOV ZAPESTJA

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Gestures (Gibi) in jo tapnite.
2. Tapnite Wrist gestures (Gibi zapestja), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva modro) ali izklopite

(stikalo se obarva sivo).

Ogledate si lahko videoposnetek z nasveti za uporabo gibov zapestja in hkrati vadite njihovo uporabo.
Videoposnetki z nasveti so na voljo v istem meniju Gestures (Gibi), v katerem ste vklopili to funkcijo. Drsite po
meniju Gestures (Gibi), da poiščite možnost Sync (Sinhroniziraj), ki jo nato tapnete. Za podrobnejše informacije o
načinih uporabe gibov zapestja glejte spletno mesto Wear OS by Google Help.

https://support.google.com/androidwear/answer/6312406?hl=en&ref_topic=6056409
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ZATEMNITEV IN AKTIVIRANJE PRIKAZOVALNIKA

Če pametne ure M600 krajši čas ne uporabljate, se njen prikazovalnik samodejno zatemni. Prikazovalnik lahko
zatemnite tudi ročno.

ZA ZATEMNITEV PRIKAZOVALNIKA

• Dlan položite na prikazovalnik, dokler ura ne zavibrira.

ZA AKTIVIRANJE PRIKAZOVALNIKA

• Tapnite prikazovalnik.

ALI

• Uro M600 hitro dvignite predse.

ALI

• Na kratko pritisnite kateri koli gumb.

Upoštevajte, da je funkcija zatemnitve prikazovalnika na voljo samo, ko je vklopljen Način stalno
vklopljenega zaslona. Če je Način stalno vklopljenega zaslona izklopljen, se prikazovalnik pametne ure M600
izklopi, če ure nekaj časa ne uporabljate. Če pa dlan položite na zaslon, ga boste s tem izklopili.

FUNKCIJE URE M600, KI SO NA VOLJO ZA OPERACIJSKA SISTEMA
ANDROID IN IOS

Izkušnje uporabnikov ure Polar M600 se nekoliko razlikujejo glede na to, ali ste uro združili s pametnim
telefonom z operacijskim sistemom Android ali iOS. Spodaj so na voljo primeri razpoložljivih funkcij za
posamezen operacijski sistem.

Ura M600, združena s telefonom
Android

Ura M600, združena z mobilnim
telefonom iPhone

Združljivost operacijskih sistemov Android različice 6.0 ali novejše iOS 10.0 ali novejšim

Čas delovanja 2 dni / 8 ur vadbe 1,5 dneva / 8 ur vadbe

Podpora Wi-Fi

Privzete aplikacije

Aplikacija Play Store na pametni uri

Prenesite še več aplikacij, ur,
prikazov ure
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Uporabite gibe zapestja

Vadba z aplikacijo Polar

Samodejna sinhronizacija podatkov
vadbe v aplikacijo Polar Flow na
seznanjenem telefonu

Branje besedilnih sporočil

Odgovarjanje na besedilna sporočila

Pošiljanje besedilnih sporočil

Zavrni dohodne telefonske klice

Vzpostavljanje telefonskih klicev

Branje e-poštnih sporočil (Gmail™)

Odgovarjanje na e-poštna sporočila (Gmail™)

Pošiljanje e-poštnih sporočil

Nadzor predvajanja glasbe na
telefonu

Za pomoč prosite Asistenta
Google**

*Samo z aplikacijo Google Play Music. Predvajanje glasbe brez povezave ni na voljo na Kitajskem, v Hongkongu
ali Tajvanu.

**Samo v izbranih jezikih
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KOMUNIKACIJA

Uro M600 lahko uporabite za branje in pošiljanje besedilnih in e-poštnih sporočil ter odgovarjanje nanje. Z uro
M600 lahko prek zapestja upravljate tudi telefonske klice.

Za več informacij sledite spodnjim povezavam:

• Besedilna sporočila

• Telefonski klici

• E-poštna sporočila

Upoštevajte, da je razpoložljivost funkcij za komunikacijo odvisna od operacijskega sistema vašega
mobilnega telefona.

BESEDILNA SPOROČILA
BRANJE BESEDILNIH SPOROČIL PREK URE M600

Če imate v telefonu vklopljeno funkcijo obveščanja ob besedilnih sporočilih, se ob prejemu novega sporočila na
vaši uri M600 prikaže obvestilo.

Za branje besedilnega sporočila

• Tapnite obvestilo.

ODGOVARJANJE NA BESEDILNA SPOROČILA PREK URE M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

Na besedilna sporočila lahko odgovarjate kar prek zapestja.

Za odgovarjanje na besedilno sporočilo

1. Tapnite obvestilo, da si ogledate celotno sporočilo.
2. Podrsnite po prikazovalniku od spodaj navzgor in si oglejte razpoložljiva dejanja.
3. Tapnite možnost Reply (Odgovori).
4. Izberite, ali želite narekovati ali vtipkati svoje sporočilo ali vstaviti emodži. Ali izberite enega od

prednastavljenih odgovorov tako, da podrsnete na prikazovalniku od spodaj navzgor.

Če narekujete sporočilo ali uporabiti emodži, sporočilo pošljite tako, da tapnete kljukico. Če odgovor natipkate
prek tipkovnice, tapnite ikono puščice, da pošljete svoje sporočilo. Tapnite prednastavljeno sporočilo in ga
pošljite.

Za navodila glede odgovarjanja na besedilno sporočilo z emodžiji glejte spletno mesto Wear OS by Google Help.

https://support.google.com/androidwear/answer/6056897#emoji
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POŠILJANJE BESEDILNIH SPOROČIL PREK URE M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

Prek ure M600 lahko besedilna sporočila pošiljate osebam na seznamu stikov. Ura M600 prikazuje stike, ki so
shranjeni v aplikaciji Google Stiki.

Za pošiljanje besedilnega sporočila

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Contacts
(Stiki).

2. Poiščite ime stika, ki mu želite poslati besedilno sporočilo, in ga tapnite.
3. Podrsajte po podatkih stika, da poiščete različne možnosti za vzpostavitev stika in tapnite ikono

besedilnega sporočila.
4. Narekujte sporočilo, ki ga želite poslati.
5. Tapnite Send (Pošlji).

Za navodila, kako Asistentu Google ukažete, da pošlje besedilno sporočilo, in katere aplikacije še lahko uporabite
za pošiljanje besedil glejte spletno mesto Wear OS by Google Help.

TELEFONSKI KLICI

Upoštevajte, da mora biti vaš mobilni telefon povezan z uro M600 prek povezave Bluetooth, da bodo na
prikazovalniku pametne ure prikazani dohodni klici in da boste lahko prek ure M600 izvajali telefonske klice.

UPRAVLJANJE DOHODNIH KLICEV NA URI M600

Ko prek telefona prejmete klic, se na prikazovalniku ure M600 prikaže ime klicatelja. Prek ure M600 lahko
zavrnete klic.

Za zavrnitev dohodnega klica

• Za zavrnitev klica na prikazovalniku ure M600 tapnite ikono.

VZPOSTAVLJANJE TELEFONSKIH KLICEV PREK URE M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform=Android
https://support.google.com/androidwear/answer/6056809
https://support.google.com/androidwear/answer/6056809
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Prek ure M600 lahko pokličete osebe na seznamu stikov. Ura M600 prikazuje stike, ki so shranjeni v aplikaciji
Google Stiki.

Klicanje

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Contacts
(Stiki).

2. Poiščite ime stika, ki ga želite poklicati, in ga tapnite.
3. Podrsajte po podatkih stika, da poiščete različne možnosti za vzpostavitev stika in tapnite ikono telefona.

4. Na prikazovalniku vašega mobilnega telefona se bo začel izvajati telefonski klic. Za komunikacijo z osebo,
ki jo kličete, uporabite telefon.

Asistenta Google lahko prosite, da pokliče stike, shranjene v aplikaciji Google Stiki. Več informacij o uporabi
storitve Asistent Google z aplikacijo Wear OS by Google je na voljo na strani za pomoč pri uporabi Wear OS by
Google.

E-POŠTNA SPOROČILA

Za več informacij glede upravljanja e-poštnih sporočil prek ure M600, združene s telefonom iPhone, glejte
spodaj.

BRANJE E-POŠTNIH SPOROČIL PREK URE M600

Če na telefonu uporabljate funkcijo obveščanja, se na vaši uri M600 prikaže obvestilo, ko prejmete novo e-
poštno sporočilo.

Za branje e-poštnih sporočil

• Tapnite obvestilo.

ODGOVARJANJE NA E-POŠTNA SPOROČILA PREK URE M600

Na e-poštna sporočila lahko odgovarjate kar prek zapestja.

Za odgovarjanje na e-poštna sporočila

1. Tapnite obvestilo, da si ogledate celotno e-poštno sporočilo.
2. V sporočilu podrsnite od spodaj navzgor in si oglejte razpoložljiva dejanja.
3. Tapnite možnost Reply (Odgovori) in izberite, ali želite narekovati ali vtipkati svoje sporočilo ali vstaviti

emodži.

Če narekujete sporočilo ali uporabite emodži, e-poštno sporočilo pošljite tako, da tapnete kljukico. Če odgovor
natipkate prek tipkovnice, e-poštno sporočilo pošljite tako, da tapnete ikono puščice.

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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POŠILJANJE E-POŠTNIH SPOROČIL PREK URE M600

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Asistenta Google lahko prosite, da stikom, shranjenim v aplikaciji Google Stiki, pošlje e-poštno sporočilo. Več
informacij o uporabi storitve Asistent Google z aplikacijo Wear OS by Google je na voljo na strani za pomoč pri
uporabi Wear OS by Google.

E-POŠTNA SPOROČILA PREK URE M600, ZDRUŽENE S TELEFONOM IPHONE

Če uporabljate Gmail, lahko vklopite ploščice Rich Gmail, s katerimi boste lahko prek ure M600 Brali e-poštna
sporočila, Odgovarjali na e-poštna sporočila ter brisali ali arhivirali e-poštna sporočila.

Za vklop ploščic Rich Gmail

1. V aplikaciji Wear OS by Google na telefonu iPhone tapnite ikono Settings (Nastavitve).
2. Tapnite možnost Email cards (Ploščice za e-poštna sporočila).
3. Preklopite, da omogočite možnost Rich Gmail cards (ploščice Rich Gmail).
4. Vrnite se v nastavitveni meni in tapnite možnost DONE (KONČANO).

GLASBA PREK URE M600
NADZOR PREDVAJANJA GLASBE NA TELEFONU

Glasbo, ki jo predvajate v telefonu, lahko nadzorujete prek ure M600. Ko začnete predvajati glasbo prek
telefona, se bo na domačem zaslonu ure M600 prikazalo obvestilo o kontrolnikih glasbe. Med predvajanjem
glasbe lahko v uri M600 krmarite in jo uporabljate kot običajno: Preprosto pritisnite stranski gumb za vklop ali
kontrolnike glasbe podrsnite navzdol, da se prikaže običajen domači zaslon. Obvestilo o kontrolnikih glasbe
lahko znova prikažete tako, da na domačem zaslonu podrsnete od spodaj navzgor.

KONTROLNIKI GLASBE NA PAMETNI URI

• Skladbe lahko preskočite, jih začasno prekinete in jih začnete znova predvajati.

• Tapnite obvestilo o kontrolnikih glasbe in za nastavljanje glasnosti podrsnite navzgor.

• Glede na glasbeno aplikacijo, ki jo uporabljate, boste lahko do več možnosti, kot so brskanje po skladbah in
predvajanje seznamov skladb, dostopali tako, da podrsnete navzgor.

V poglavju Med vadbo si oglejte tudi, kako lahko nadzorujete glasbo med vadbo, ne da bi zapustili aplikacijo
Polar.

ASISTENT GOOGLE

Zaenkrat je ta funkcija na voljo samo v angleščini, francoščini, nemščini, japonščini, korejščini in portugalščini
(brazilski).

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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Z glasom lahko Asistenta Google prosite za pomoč. Najprej pa morate v pametni uri vklopiti funkcijo
prepoznavanja glasu »Ok Google«.

ZA VKLOP FUNKCIJE PREPOZNAVANJA GLASU »OK GOOGLE«

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono za nastavitve.
4. Poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
5. Tapnite možnost "Ok Google" detection (Zaznavanje sprožilne besede »Ok Google«), da jo vklopite

(drsnik se bo obarval modro).

ZA ODPIRANJE ASISTENTA GOOGLE

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Stranski gumb za vklop pritisnite in pridržite ali recite »Ok Google«. Prikazalo se bo besedilo Hi, how can I

help? (Pozdravljeni, kako vam lahko pomagam?)
3. Prosite za pomoč Asistenta Google. Recite npr. »How do you say `hello´ in Spanish?« (Katera je španska

beseda za »zdravo«?) ali »Start a run« (Začni tek).

ZA KAJ LAHKO UPORABITE ASISTENTA GOOGLE

Uri M600 lahko zastavite vprašanja o stvareh, ki vas zanimajo. Npr. prevajate lahko besede, rešujete
matematične zagonetke ali iščete naključna dejstva. Na prikazovalniku ure M600 se izpiše odgovor na vaše
vprašanje. Glede na vaše vprašanje, vam lahko pametna ura predlaga tudi povezavo z zadevnimi informacijami,
ki jo lahko odprete prek mobilnega telefona.

Asistentu Google lahko ukažete tudi, da izvede preprosta opravila, npr. nastavi časovnik ali pošlje besedilno
sporočilo.

Če počakate trenutek, boste zatem, ko se na prikazovalniku ure M600 izpiše »Hi, how can I help?« (Pozdravljeni,
kako vam lahko pomagam?), na dnu zaslona videli majhno puščico, ki kaže navzgor. Nato lahko podrsnete
navzgor in si ogledate primere, za katere lahko uporabite Asistenta Google.

Za več informacij o aplikaciji Asistent Google obiščite spletno mesto Wear OS by Google Help.

SAMOSTOJNA UPORABA URE M600

Tudi če ura M600 ni povezana z mobilnim telefonom, so določene osnovne funkcije ure M600 še vedno na voljo.

V samostojnem načinu:

• je prikazan čas in datum;

• lahko izvajate vadbo z aplikacijo Polar;

• Poslušate glasbo, ki jo imate shranjeno v uri M600*.

• Uporabite aplikacijo Play Store, če je vaša pametna ura povezana z omrežjem Wi-Fi.

• uporabljate štoparico;

• uporabljate časovnik;

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149
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• si lahko ogledate svoj urnik za današnji dan;

• lahko nastavite alarm;

• si ogledate število korakov;

• si ogledate srčni utrip;

• spreminjate prikaz ure;

• uporabljate letalski način.
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VADBA Z NAPRAVO POLAR

APLIKACIJA POLAR IN POLAR FLOW

APLIKACIJA POLAR

Aplikacija Polar na uri M600 vašo pametno uro s tehnologijo Wear OS by Google spremeni v Polarjev sledilnik
športne in druge dejavnosti.

Aplikacija nadzoruje podatke vaše vadbe, kot so srčni utrip, hitrost, razdalja in pot. Aplikacija ves čas beleži vašo
dejavnost: vidite lahko, koliko korakov ste naredili, kolikšno razdaljo ste opravili in koliko kalorij ste pokurili. Če
uro M600 nosite tudi med spanjem, boste prejeli tudi analizo časa in kakovosti spanja.

KAKO SI ZAGOTOVITE APLIKACIJO

Za združitev Polarjeve funkcije sledenja dejavnosti in vadbe z uro M600 morate v telefon iz trgovine Google Play
ali App Store prenesti aplikacijo Polar Flow in v pametni uri aktivirati aplikacijo Polar. Več informacij o aktiviranju
aplikacije Polar v uri M600 je na voljo tukaj.

APLIKACIJA POLAR FLOW

V mobilni aplikaciji Polar Flow si lahko ogledate takojšnji vizualni prikaz podatkov vadbe in dejavnosti. Omogoča
vam tudi spreminjanje določenih nastavitev in načrtovanje vadbe.

PODATKI VADBE

Z aplikacijo Polar Flow lahko prek mobilnega telefona pridobite pregled podatkov takoj po vadbi. V dnevniku
vadbe si lahko ogledate tedenske povzetke vaše vadbe in svoje najboljše dosežke delite s prijatelji v viru aplikacije
Flow.
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PODATKI O DEJAVNOSTI

V mobilni aplikaciji si lahko ogledate podrobne podatke o dnevni dejavnosti. Spoznajte, koliko časa ste porabili za
posamezno stopnjo intenzivnosti dejavnosti, ter kolikšen obseg vadbe še morate opraviti, da dosežete svoj
dnevni cilj, in kaj morate storiti, da ga dosežete. Ogledate si lahko tudi podrobnosti za podatke spanja.

SPREMINJANJE NASTAVITEV IN NAČRTOVANJE VADBE

V aplikaciji Polar Flow lahko spreminjate nastavitve Polarjevega računa in nekatere osnovne nastavitve naprave.
Hkrati lahko dodajate nove športne profile in jih odstranjujete ter načrtujete vadbo tako, da ustvarite hitre cilje
vadbe ali cilje vadbe v fazah.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow obiščite support.polar.com/en/support/Flow_app.

Za informacije o sinhroniziranju podatkov o vadbi in dejavnosti ter spremenjenih nastavitev med aplikacijo Polar
in mobilno aplikacijo Polar Flow glejte poglavje Sinhroniziranje.

SPLETNA STORITEV POLAR FLOW

Spletna storitev Polar Flow vam omogoča, da načrtujete in analizirate vsako podrobnost vadbe ter spoznate več
o svoji zmogljivosti.

Spletna storitev vam omogoča tudi prilagajanje aplikacije Polar v uri M600, tako da bo popolnoma ustrezala
vašim vadbenim zahtevam. To storite tako, da dodate nove športne profile in urejate njihove nastavitve. Za vsak
športni profil lahko opredelite točno določene nastavitve pogledov vadbe in izberete podatke, ki si jih želite
ogledovati med vadbo.

Svojemu napredku lahko sledite in ga vizualno analizirate, pridružite se lahko omrežju oseb, ki prav tako izvajajo
vadbo, in pridobite prilagojen program vadbe za tekaški dogodek. Za začetek uporabe spletne storitve Polar
Flow obiščite flow.polar.com in se vpišite s Polarjevim računom, ki ste ga ustvarili ob nastavitvi ure M600.

FEED (VIR), EXPLORE (ODKRIJ) IN DIARY (DNEVNIK)

V razdelku Feed (Vir) si lahko ogledate, kaj ste počeli pred kratkim ter kaj počnejo vaši prijatelji. Oglejte si
povzetke zadnje vadbe in dejavnosti, delite svoje najboljše dosežke, komentirajte in všečkajte dejavnosti svojih
prijateljev. V razdelku Explore (Odkrij) lahko brskate po mapi in si ogledate vadbe z informacijami o poti, ki so jih
delili drugi uporabniki. Vrnete se lahko tudi na poti drugih uporabnikov in preverite, kje so se najbolje odrezali. V
možnosti Diary (Dnevnik) si lahko ogledate svojo dnevno dejavnost in načrtovane vadbe (vadbene cilje) ter
pregledate pretekle rezultate vadbe.

NAPREDEK

V razdelku Progress (Napredek) lahko sledite svojemu razvoju s poročili. Poročila so priročna za sledenje
napredku pri vadbi v daljših obdobjih. V tedenskem, mesečnem in letnem poročilu lahko izberete šport za
poročilo. V prilagojenih obdobjih lahko izbirate obdobje in šport. S spustnega seznama zberite časovno obdobje
in šport za poročilo, pritisnite ikono kolesa ter izberite, katere podatke želite videti v grafu poročila.

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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SKUPNOST

V možnosti Flow Groups (Skupine Flow), Clubs (Skupnosti) in Events (Dogodki) lahko poiščete osebe, ki se
pripravljajo na isti dogodek ali pripadajo istemu klubu zdravja kot vi. Ustvarite lahko tudi lastno skupino oseb, s
katerimi se želite povezati med vadbo. Delite lahko vadbe in nasvete za vadbo, komentirate rezultate vadbe
drugih članov in postanete član skupnosti Polar.

PROGRAMI

V možnosti Programs (Programi) lahko ustvarite tekaški program, ki vam bo pomagal pri pripravah na 5-
kilometrski ali 10-kilometrski tek, polmaraton ali maraton. Tekaški program Polar je prilagojen vašemu dogodku,
vašim telesnim značilnostim, zgodovini vadbe in času priprave.

Za podporo in več informacij o uporabi spletne storitve Polar Flow obiščite support.polar.com/en/support/flow.

Za podrobne informacije o urejanju športnih profilov glejte Športni profili v spletni storitvi Polar Flow).

NAČRTOVANJE VADBE

V spletni storitvi Polar Flow ali aplikaciji Polar Flow lahko načrtujete svojo vadbo in ustvarite osebne vadbene
cilje.

USTVARITE NAČRT VADBE S FUNKCIJO NAČRTOVANJA SEZONE

Orodje Načrtovanje sezone v spletni storitvi Flow je odlično orodje za ustvarjanje prilagojenega letnega načrta
vadbe. Ne glede na vaš vadbeni cilj vam Polar Flow pomaga ustvariti obsežen načrt, ki ga lahko uresničite. Orodje
za načrtovanje sezone najdete v zavihku Programs (Programi) v spletni storitvi Polar Flow.

http://support.polar.com/en/support/flow
https://support.polar.com/en/polar-flow-season-planner
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Polar Flow za trenerje je brezplačna platforma za oddaljeno vadbo, ki vašemu trenerju omogoča
načrtovanje vsake podrobnosti vaše vadbe, in sicer od načrtov za celotno sezono, do individualnih
vadb.

USTVARITE VADBENI CILJ V APLIKACIJI IN SPLETNI STORITVI POLAR FLOW

Upoštevajte, da morajo biti cilji vadbe sinhronizirani z uro prek FlowSync ali prek apolikacije Flow, preden jih
lahko uporabite. Ura vas bo med vadbo vodila k doseganju cilja.

Za ustvarjanje vadbenega cilja v spletni storitvi Polar Flow:

1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training target (Vadbeni cilj).
2. V razdelku Add training target (Dodaj vadbeni cilj) izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime

cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite
dodati.

Nato izberite vrsto vadbenega cilja spodaj:

TRAJANJE ZA CILJ

Izberite trajanje za cilj v urah in minutah.

https://flow.polar.com/coach
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1. Izberite Duration (Trajanje).
2. Vnesite trajanje.

3. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), če želite cilj dodati na seznam priljubljenih.
4. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

RAZDALJA ZA CILJ

Izberite razdaljo za cilj v kilometrih ali miljah.

1. Izberite Distance (Razdalja).
2. Vnesite razdaljo.

3. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), če želite cilj dodati na seznam priljubljenih.
4. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

KALORIJE ZA CILJ

Izberite cilj glede na število kalorij, ki jih želite porabiti med vadbo.

1. Izberite Calorie (Kalorije).
2. Vnesite število kalorij.

3. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), če želite cilj dodati na seznam priljubljenih.
4. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

INTERVALNI CILJ

Izberite cilj na osnovi intervalov. V vadbo vključite vadbene faze visoke intenzivnosti in obdobja regeneracije pri
nizki intenzivnosti ter popestrite svojo rutino.

1. Izberite Interval.
2. Kliknite Repeat phases (Ponovi faze), da po želji odklenete privzeti intervalni cilj.

Vsako fazo lahko uredite tako, da kliknete ikono svinčnika na desni strani: Za vsako fazo izberite možnost
Name (Ime) in Duration (Trajanje)/Distance (Razdalja), za začetek naslednje faze izberite možnost
Manual (Ročno) ali Automatic (Samodejno), določite pa tudi možnost Select intensity (Izberi
intenzivnost). Nato kliknite Done (Končano). S klikom ikone svinčnika se lahko vrnete in urejate faze, ki
ste jih dodali.

3. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), če želite cilj dodati na seznam priljubljenih.
4. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

CILJ V FAZAH

Svojo vadbo lahko razdelite po fazah in nastavite različno trajanje cilja ali razdaljo ter intenzivnost za vsako od
njih. Ta je primerna npr. za ustvarjanje vadbe v intervalih in dodajanje ustreznih faz za ogrevanje in ohlajevanje.

1. Izberite Phased (V fazah).
2. Odločite se, ali želite izvesti eno od naslednjih možnost: Create new (Ustvari nov cilj) ali Use template

(Uporabite predlogo).
l Ustvarjanje novega: Dodajte faze k svojemu cilju. Kliknite možnost Duration (Trajanje), da dodate

fazo na osnovi trajanja, ali kliknite možnost Distance (Razdalja). Za vsako fazo izberite možnost
Name (Ime) in Duration (Trajanje)/Distance (Razdalja), za začetek naslednje faze izberite možnost
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Manual (Ročno) ali Automatic (Samodejno), določite pa tudi možnost Select intensity (Izberi
intenzivnost). Nato kliknite Done (Končano). S klikom ikone svinčnika se lahko vrnete in urejate
faze, ki ste jih dodali.

l Uporaba predloge: S klikom ikone svinčnika na desni lahko urejate faze predloge. V predlogo lahko
dodate več faz skladno z zgornjimi navodili za ustvarjanje novega cilja v fazah.

3. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), če želite cilj dodati na seznam priljubljenih.
4. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

PRILJUBLJENO

Če ste oblikovali cilj in ga dodali k svojim priljubljenim, ga lahko uporabite kot načrtovani cilj.

1. V možnosti Diary (Dnevnik) kliknite +Add (+Dodaj) za dan, ko želite priljubljen cilj uporabiti kot načrtovani
cilj.

2. Kliknite Favorite target (Priljubljeni cilj), da odprete seznam priljubljenih.
3. Izberite priljubljeni cilj, ki ga želite uporabiti.
4. Vaš priljubljeni cilj je dodan v vaš dnevnik kot načrtovan cilj za ta dan. Načrtovani čas za vadbeni cilj je

privzeto nastavljen na 18.00/6 pm. Če želite spremeniti podrobnosti vadbenega cilja, cilj kliknite v
možnosti Diary (Dnevnik) in ga spremenite skladno s svojimi željami. Nato za posodobitev sprememb
kliknite Save (Shrani).

Če želite kot predlogo za vadbeni cilj uporabiti priljubljeni cilj, sledite naslednjemu postopku:

1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) kliknite možnost Favourite targets (Priljubljeni cilji).

Prikazani so vaši priljubljeni vadbeni cilji.
3. Kliknite Priljubljeno kot predlogo za cilj.
4. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas)

ter Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
5. Priljubljeni cilj spremenite skladno s svojimi željami. Z urejanjem cilja v tem pogledu ne boste spremenili

izvirnega priljubljenega cilja.
6. Kliknite možnost Add to diary (Dodaj v dnevnik), da dodate cilj v možnost Diary (Dnevnik).

SINHRONIZIRAJTE CILJE V URO

Ne pozabite sinhronizirati svojih vadbenih ciljev v uro iz spletne storitve Flow prek programske
opreme FlowSync ali aplikacije Flow. Če jih ne sinhronizirate, so vidni le v vaši spletni storitvi Flow Dnevnik ali
seznamu Priljubljenih.

Za informacije o pričetku vadbe s cilji si oglejte Prični vadbo.

MENI APLIKACIJE POLAR
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VADBA

Tukaj začnete z vadbo. Odprite meni Training (Vadba), da si ogledate seznam športnih profilov, ki so na voljo v
aplikaciji Polar. V tem meniju lahko izberete šport, ki ga želite izvajati.

Niz športnih profilov, ki so prikazani v aplikaciji Polar na uri M600, lahko urejate v aplikaciji ali spletni storitvi
Polar Flow. V meniju mobilne aplikacije tapnite možnost Sport profiles (Športi profili) ali obiščite spletno
mestoflow.polar.com, v desnem zgornjem kotu kliknite svoje ime in izberite možnost Sport profiles (Športni
profili). V mobilni aplikaciji in spletni storitvi lahko nove športe dodajate in jih odstranjujete ter preoblikujete
seznam tako, da lahko prek ure M600 preprosto dostopate do svojih najljubših športov.

Za začetek vadbe počakajte, da se ob ikoni za šport prikaže vaš srčni utrip. Če izbrani športni profil podpira
sledenje GPS, je prikazana tudi ikona za GPS. Zelen krožec okoli ikone za GPS preneha krožiti, ko ura najde signal
GPS. Pritisnite sprednji gumb ali tapnite ikono, da izberete šport, in vadba se prične.

MOJ DAN

Napredek svoje dnevne dejavnosti lahko spremljate na začetnem zaslonu ure M600, če uporabljate Polarjeve
prikaze ure, kot je prikaz »Polar Jumbo«. V meniju My day (Moj dan) si lahko ogledate podrobnejše podatke za
dnevno dejavnost in vadbo za tekoči dan.

Odprite možnost My day (Moj dan), da si lahko ogledate stanje dejavnosti NOW (TAKOJ). Tukaj bo prikazan
odstotek ciljne dnevne dejavnosti, ki ste ga doslej dosegli. Vač napredek je prikazan tudi vizualno v obliki vrstice
dejavnosti, ki se postopoma polni. Ogledate si lahko tudi število korakov, ki ste jih naredili, razdaljo, ki ste jo
doslej prehodili, in kalorije, ki ste jih pokurili.

Drsite po meniju My day (Moj dan), da si ogledate vadbo, ki ste jo opravili v tekočem dnevu, in morebitne
načrtovane vadbe, ki ste jih za ta dan ustvarili v spletni storitvi Polar Flow ali aplikaciji Polar Flow. Če si želite
ogledati podrobnejše podatke za pretekle vadbe, jih odprite.

https://flow.polar.com/
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MOJ SRČNI UTRIP

Tukaj lahko hitro preverite vaš trenutni srčni utrip, ne da bi začeli vadbo. Pričvrstite zapestni pašček in tapnite
ikono ter že si boste lahko ogledali svoj trenutni srčni utrip.

Za izhod iz menija aplikacije Polar podrsnite desno ali pritisnite stranski gumb, da se vrnete na domači zaslon.

SINHRONIZACIJA

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom iPhone

Aplikacija Polar na uri M600 po koncu vadbe samodejno sinhronizira podatke vaše vadbe in dejavnosti z
aplikacijo Polar Flow. Če pa pri vadbi ne uporabljate aplikacije Polar in si želite podatke o dejavnosti ogledati v
mobilni aplikaciji, boste morali sinhronizacijo opraviti ročno. To storite tako, da tapnete ikono Sync
(Sinhronizacija). Na prikazovalniku ure M600 se med sinhronizacijo prikaže Syncing (Sinhroniziranje), po uspešni
sinhronizaciji pa Completed (Končano).

Ko se aplikacija Polar na uri M600 sinhronizira z mobilno aplikacijo, se s spletno storitvijo prek internetne
povezave samodejno sinhronizirajo tudi vaši podatki o dejavnosti in vadbi.

KRMARJENJE V APLIKACIJI POLAR

ZA ODPIRANJE APLIKACIJE POLAR

• Pritisnite prednji gumb ure M600 (upoštevajte, da morate pred tem zapreti druge aplikacije).

ALI

• Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami ter poiščite in tapnite možnost Polar.

ALI

• Uporabite glasovne ukaze:

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Recite »Ok Google«.
3. Recite ali »Open Polar« (Odpri Polar) ali »Start a workout« (Začni vadbo).

Za navodila za vklop funkcije prepoznavanja glasu "Ok Google", da boste lahko z glasom krmarili po aplikaciji
Polar, glejte spodaj.
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KRMARJENJE V APLIKACIJI POLAR PREK PRIKAZOVALNIKA NA DOTIK IN Z GIBI ZAPESTJA
ZA BRSKANJE PO MENIJIH, SEZNAMIH IN POVZETKIH

• Podrsnite po prikazovalniku navzgor ali navzdol.

ALI

• Zapestje obrnite navzven in navznoter.

ZA IZBIRO ELEMENTOV

• Tapnite ikone.

ZA VRAČANJE ZA EN KORAK NAZAJ

• Podrsnite po prikazovalniku z leve proti desni.

ZA IZHOD IZ APLIKACIJE POLAR

• Stresite zapestje.

KRMARJENJE V APLIKACIJI POLAR S PREDNJIM GUMBOM

• V meniju aplikacije Polar pritisnite prednji gumb, da odprete možnost Training (Vadba).

• Na seznamu športnih profilov pritisnite prednji gumb, da izberete ikono športnega profila, prikazanega na
prikazovalniku.

• Med vadbo pritisnite prednji gumb, da ročno zabeležite krog.

• Za začasno prekinitev vadbe med vadbo pritisnite stranski gumb in ga pridržite.

• Za prekinitev vadbe v načinu začasne prekinitve pritisnite prednji gumb in ga pridržite.

• Za odpiranje menija aplikacije Polar v pogledu povzetka po vadbi pritisnite prednji gumb.

KRMARJENJE V APLIKACIJI POLAR Z GLASOVNIMI UKAZI

Z glasovnimi ukazi lahko tudi krmarite v aplikaciji Polar. Najprej pa morate v pametni uri vklopiti funkcijo
prepoznavanja glasu »Ok Google«.

ZA VKLOP FUNKCIJE PREPOZNAVANJA GLASU »OK GOOGLE«

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono za nastavitve.
4. Poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo tapnite.
5. Tapnite možnost "Ok Google" detection (Zaznavanje sprožilne besede »Ok Google«), da jo vklopite

(drsnik se bo obarval modro).

ZA ZAČETEK VADBE

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Recite »Ok Google«.
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3. Za začetek vadbe recite »Start a run« (Začni tek) ali »Start a bike ride« (Začni vožnjo s kolesom)

ALI

recite »Start a workout« (Začni vadbo), da odprete seznam športnih profilov, nato za začetek vadbe
poiščite šport, ki ga želite izvajati, in ga tapnite.

ZA ZAČASNO PREKINITEV VADBE

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Recite »Stop a run« (Prekini tek) ali »Stop a bike ride« (Prekini vožnjo s kolesom).

VADBA Z APLIKACIJO POLAR

V napravi M600 zaženite aplikacijo Polar, da lahko popolnoma izkoristite vse funkcije optimizirane pametne
športne ure.

Podrobnejše informacije o vadbi z aplikacijo Polar v uri M600 so na voljo na spodnjih povezavah:

• Nošenje ure M600

• Začetek vadbe

• Med vadbo

• Začasna prekinitev/zaustavitev vadbe

• Po vadbi

NOŠENJE URE M600

Vaša optimizirana pametna športna ura ima vgrajeni senzor srčnega utripa, ki meri srčni utrip na zapestju. Za
natančno merjenje srčnega utripa na zapestju se vam mora zapestnica tesno prilegati okoli zapestja, tik za
zapestno kostjo, prikazovalnik pa mora biti obrnjen navzgor. Senzor se mora dotikati kože, vendar zapestnica ne
sme biti pretesna, da ne prekine pretoka krvi.
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Kadar ne izvajate vadbe, zapestnico namestite nekoliko ohlapnejše in jo nosite tako, kot vsako drugo uro. Pred
vadbo pa jo pričvrstite, da bo odčitek srčnega utripa na zapestju pravilen. Če imate na koži zapestja tetovažo,
senzorja ne namestite neposredno nanjo, saj lahko prepreči pravilne odčitke srčnega utripa.

Če se vaše roke in koža hitro ohladijo, je priporočljivo, da kožo predhodno nekoliko ogrejete. Pred začetkom
vadbe poženite kri po žilah!

Pri športih, pri katerih je senzor težje ohraniti na zapestju ali kjer je v mišicah in tetivah v njegovi bližini prisotno
gibanje, priporočamo, da senzor srčnega utripa Polar uporabite skupaj s pasom za pritrditev na prsi in tako
zagotovite pravilnejše meritev vašega srčnega utripa. Za več informacij glejte poglavje Združevanje aplikacije
Polar s senzorjem srčnega utripa.

Čeprav je veliko subjektivnih indikatorjev, kako se vaše telo počuti med vadbo – na primer opazen napor, dihanje
in fizični občutki – vendar ni noben od teh tako zanesljiv kot pa merjenje srčnega utripa. To je objektivno, nanj pa
vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki, kar pomeni, da vam prinaša zanesljive meritve vašega fizičnega
stanja.

ZAČETEK VADBE

Glejte poglavje Krmarjenje v aplikaciji Polar in se seznanite z različnimi načini krmarjenja v aplikaciji.

ZA ZAČETEK VADBE

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar. Upoštevajte, da morate pred tem
zapreti druge aplikacije.

2. Pritisnite prednji gumb, da odprete možnost Training (Vadba) in si ogledate seznam športnih profilov.
3. Za drsenje po seznamu športnih profilov in iskanju želenega profila zapestje obrnite navznoter ali

navzven. Ostanite v načinu pred vadbo, dokler ura M600 ne zazna vašega srčnega utripa in satelitskih
signalov GPS (če je to ustrezno glede na vaš šport), da se prepričate, da so vaši podatki o vadbi pravilni.

Ko je srčni utrip zaznan, začne ikona srca prikazovati vaš srčni utrip.

Če športni profil podpira sledenje GPS, se prikaže ikona za GPS. Za zaznavanje signala satelitov GPS
pojdite na prosto ter se umaknite od visokih stavb in dreves. Za največjo učinkovitost funkcije GPS uro
M600 nosite na zapestju s prikazovalnikom obrnjenim navzgor. Uro držite v vodoravnem položaju pred
seboj in stran od prsnega koša. Med iskanjem roke ne premikajte niti je ne dvignite nad višino prsnega
koša. Stojte pri miru in se ne premikajte, dokler ura M600 ne najde signala satelitov.
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Ure M600 zaradi lokacije GPS-antene na njej ni priporočeno nositi tako, da je prikazovalnik na spodnji
strani zapestja. Če jo namestite na krmilo kolesa, se prepričajte, da je prikazovalnik obrnjen navzgor. Za
več informacij o funkciji GPS glejte poglavje GPS.

Zelen krožec okoli ikone za GPS preneha krožiti, ko ura najde signal GPS.

4. Za začetek vadbe v izbranem športnem profilu pritisnite prednji gumb.

Upoštevajte, da morate aplikaciji Polar v uri M600 dovoliti, da sledi vaši lokaciji in meri vaš srčni utrip, če si v
podatkih o vadbi želite ogledati informacije, ki temeljijo na zgornjih meritvah.

Za omogočanje/onemogočanje dovoljenj

1. Krmarite do nastavitvenega menija ter poiščite možnost Apps (Aplikacije) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost System Apps (Sistemske aplikacije).
3. Drsite po seznamu ter poiščite in tapnite možnost Polar.
4. Tapnite Permissions (Dovoljenja).
5. Tapnite možnost Location (Lokacija) ali Sensors (Senzorji), da aplikaciji omogočite (stikalo se obarva

modro) ali onemogočite (stikalo se obarva sivo) sledenje tem informacijam.

Za več informacij o vrstah podatkov, ki so lahko prikazani v aplikaciji Polar med vadbo, glejte poglavje Med
vadbo.

ZAČETEK VADBE S CILJEM

V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow lahko načrtujete lahko svojo vadbo in ustvarite osebne vadbene cilje.
Upoštevajte, da morate vadbene cilje sinhronizirati z aplikacijo Polar, preden jih lahko uporabite. Za več
informacij glejte poglavje Sinhronizacija. Vaša aplikacija Polar vas bo vodila pri doseganju cilja med vadbo.

Za začetek vadbe z vadbenim ciljem, načrtovanim na današnji dan

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Tapnite možnost Training (Vadba). Prejeli boste poziv za začetek vadbenega cilja, ki ste ga načrtovali za ta

dan.
3. Tapnite kljukico.
4. Poiščite športni profil, ki ga želite uporabiti, in ga tapnite.

ALI

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Pojdite v My day (Moj dan).
3. Poiščite vadbeni cilj in ga tapnite.
4. Poiščite želeni šport za vadbo in ga tapnite.

Za začetek vadbe z vadbenim ciljem, načrtovanim na drug dan

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Seznam športnih profilov odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete prednji gumb.
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3. Seznam vadbenih ciljev, načrtovanih v preteklih sedmih dneh, odprite tako, da na seznamu športnih
profilov enkrat podrsnete od desne proti levi.

4. Poiščite vadbeni cilj, ki ga želite uporabiti, in ga tapnite.
5. Nato poiščite želeni šport za vadbo in ga tapnite, da začnete beležiti vadbo.

Za začetek vadbe s priljubljenim ciljem

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Seznam športnih profilov odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete prednji gumb.
3. Seznam vadbenih ciljev, ki ste jih dodali med priljubljene, odprite tako, da enkrat podrsnete od desne proti

levi.
4. Poiščite priljubljeni vadbeni cilj, ki ga želite uporabiti, in ga tapnite.
5. Poiščite želeni šport za vadbo in ga tapnite, da začnete beležiti vadbo.

MED VADBO
POGLEDI VADBE

Za brskanje po pogledih vadbe

• Podrsnite po prikazovalniku navzgor ali navzdol.

ALI

• Zapestje obrnite navzven in navznoter.

Oglejte si videoposnetek z nasveti o krmarjenju po aplikaciji Polar med vadbo.

Informacije, ki so prikazane v pogledih vadbe, so odvisne od vaših prilagoditev izbranega športnega profila. V
aplikaciji Polar Flow ali spletni storitvi Polar Flow lahko prilagajate nastavitve za vsak športni profil.

Npr. pogledi vadbe lahko vsebujejo naslednje informacije:

Vaš trenutni srčni utrip
Srčni utrip ZonePointer
Trajanje vadbe

Razdalja, ki ste jo doslej opravili med vadbo
Trenutni tempo
Čas dneva
Kalorije, ki ste jih doslej porabili med vadbo

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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POGLED SAMODEJNEGA KROGA

Uporabno, če ste v izbranem športnem profilu vklopili nastavitev samodejnega kroga. Za več informacij o
spreminjanju nastavitev športnih profilov glejte razdelek Sport profiles in Polar Flow web service (Športni profili v
spletni storitvi Polar Flow) ali Sport profiles in Polar Flow app (Športni profili v aplikaciji Polar Flow) na straneh za
podporo družbe Polar.

Za ogled pogleda samodejnega kroga

• V vadbenem pogledu podrsnite v levo.

Za ogled prejšnjih krogov

• Pogled kroga podrsnite navzgor.

Glede na nastavitve samodejnega kroga bo pogled kroga vseboval naslednje:

Trajanje kroga ali razdaljo kroga
Povprečna hitrost ali tempo
Povprečen srčni utrip

FUNKCIJE MED VADBO

Krog lahko med vadbo ročno zabeležite.

Za beleženje kroga

• Pritisnite prednji gumb.

Ko ročno zabeležite prvi krog, boste v aplikaciji Polar za to vadbo ročno ustvarili pogled kroga.

Uporabite lahko tudi nastavitev samodejnega beleženja krogov. V spletni storitvi Polar Flow lahko v možnost
Basics (Osnove) uredite nastavitve športnega profila in možnost Automatic lap (Samodejni krog) nastavite na
možnost Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance
(Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem zabeleženem krogu. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po
vsakem zabeleženem krogu nastavite trajanje.

Prikazovalnik lahko nastavite tako, da se med vadbo ne izklopi.

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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Ohranjanje vklopljenega prikazovalnika

1. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.

Če prek telefona, ki ste ga združili z uro M600, ali prek aplikacije Google Play Music na uri M600 med
vadbo poslušate glasbo, bo najprej prikazan pogled s kontrolniki glasbe. Nato boste morali podrsniti v
levo, da poiščete pogled Backlight (Osvetlitev v ozadju).

2. Tapnite ikono žarnice s križcem, da v trenutni vadbi znova vklopite možnost Backlight ON (Vklop
osvetlitve v ozadju).

Osvetlitev v ozadju morate posebej vklopiti za vsako vadbo.

Če je prikazovalnik vklopljen med vadbo, se bistveno zmanjša čas delovanja baterije naprave M600: s
samodejno osvetlitvijo prikazovalnika se čas delovanja povprečno zmanjša na 5 ur vadbe, v svetlih pogojih, ko je
kontrast prikazovalnika najvišji, pa se lahko čas delovanja povprečno zmanjša na 3 ure vadbe.

Zaslon na dotik lahko v aplikaciji Polar med vadbo izklopite.

Zaklepanje zaslona na dotik

1. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
2. Podrsniti v levo, da poiščete pogled Screen lock (Zaklep zaslona).
3. Tapnite ikono odklenjene ključavnice, da v trenutni vadbi znova vklopite možnost Screen lock ON (Vklop

zaklepa prikazovalnika).

Zaklep prikazovalnika morate posebej vklopiti za vsako vadbo.

Možnost Screen lock ON (Vklop zaklepa vadbe) izklopi zaslon na dotik samo v aplikaciji Polar. Glede na pogled,
ki ste ga imeli odprtega, ko ste zaklenili zaslon na dotik, lahko za drsenje po pogledih vadbe ali samodejnih ali
ročnih pogledih kroga obrnete zapestje navznoter in navzven.

Zaslon na dotik lahko še vedno uporabite za krmarjenje po pametni uri, in sicer tako, da zapustite aplikacijo Polar
s pritiskom stranskega gumba za vklop. V zaklenjen pogled aplikacije Polar se lahko vrnete tako, da tapnete
ploščico Recording on (Snemanje vklopljeno) na domačem zaslonu naprave M600 ali pritisnete prednji gumb na
napravi M600.

Za odklepanje prikazovalnika na dotik

1. Tapnite katero koli mesto na zaklenjenem zaslonu. Prikazala se bo ikona ključavnice, izpod zgornjega dela
prikazovalnika pa bo segal ukaz Swipe down (Podrsaj navzdol).

2. Podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono ključavnice, da omogočite možnost Screen lock OFF (Izklop zaklepa prikazovalnika).

Če prek telefona, ki ste ga združili z napravo M600, na uri M600 med vadbo poslušate glasbo, lahko glasbo
upravljate, ne da bi zapustili aplikacijo Polar.
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Preskočite faze

1. V pogledu vadbe podrsnite na prikazovalniku od spodaj navzgor in si oglejte seznam različnih faz cilja
vadbe.

2. Trenutno fazo preskočite tako, da tapnete naslednjo ikono na levi.

Za izhod iz aplikacije Polar brez prekinitve vadbe

• Pritisnite stranski gumb ure M600

ALI

• Stresite zapestje.

Če aplikacijo Polar zapustite med vadbo, se bo prikazalo obvestilo Recording on (Beleženje vklopljeno).
Obvestilo lahko skrijete tako, da ga podrsnete navzdol ali da pritisnete stranski gumb za vklop. V uri M600 lahko
zdaj krmarite in jo uporabljate kot običajno.

Za nadaljevanje z vadbo

• Podrsnite na domačem zaslonu od spodaj navzgor, da se prikaže obvestilo Recording on (Beleženje
vklopljeno), in ga tapnite.

ALI

• Pritisnite prednji gumb ure M600.

POVZETEK VADBE MED VADBO

Za ogled pogleda s povzetkom vadbe

• Podrsnite v levo. Pogled povzetka vadbe se nahaja skrajno desno.
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V pogledu Summary (Povzetek) bodo prikazane nekatere ali vse spodnje informacije, kar bo
odvisno od športnega profila, ki ga uporabljate.

Čas dneva
Trajanje vadbe
Razdalja, ki ste jo doslej opravili (če je ustrezno glede na izbrani šport)
Povprečni srčni utrip
Maksimalni srčni utrip
Povprečna hitrost ali tempo (če je ustrezno glede na izbrani šport)
Maksimalna hitrost ali tempo (če je ustrezno glede na izbrani šport)
Povprečna kadenca
Maksimalna kadenca
Največja nadmorska višina
Vzpon v metrih/čevljih
Spust v metrih/čevljih
Kalorije, porabljene med vadbo
Odstotek porabljenih kalorij, ki prihajajo iz maščob
Trajanje vadbe v različnih območjih srčnega utripa

ZAČASNA PREKINITEV/ZAUSTAVITEV VADBE
ZA ZAČASNO PREKINITEV VADBE

• Pritisnite prednji gumb in ga pridržite.

ALI

• V pogledu vadbe podrsnite v desno, da poiščete ikono za začasno prekinitev, ki jo tapnete.

Povzetek vadbe si lahko v načinu začasne prekinitve ogledate tako, da podrsnete v levo.



57

ZA NADALJEVANJE VADBE, KI JE BILA ZAČASNO PREKINJENA

• Tapnite ikono zelene puščice.

ZA ZAUSTAVITEV VADBE

• Med vadbo ali v načinu začasne prekinitve pritisnite prednji gumb in ga pridržite, dokler zeleni števec ne
doseže vrednosti nič.

ALI

• V načinu začasne prekinitve tapnite in pridržite ikono rdeče puščice za zaustavitev, da ustavite beleženje.

PO VADBI

Zagotoviti si takojšnjo analizo in poglobljene informacije o vadbi z aplikacijo Polar, aplikacijo Polar Flow in spletno
storitvijo Polar Flow.

POVZETEK VADBE NA URI M600

Po vsaki vadbi boste prek naprave, ki jo nosite, prejeli takojšnji povzetek vadbe.
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Informacije v povzetku so odvisne od športnega profila. Razpoložljivi podatki vključujejo:

Duration (Trajanje): Trajanje vadbe.
Distance (If applicable to your sport) (Razdalja (če je ustrezno za vaš šport)): Razdalja,
dosežena med vadbo.
Average heart rate (Povprečni srčni utrip: Povprečni srčni utrip med vadbo.
Maximum heart rate (Maksimalni srčni utrip): Vaš povprečni srčni utrip med vadbo.
Average pace/speed (If applicable to your sport) (Povprečni tempo/hitrost (če je ustrezno
za vaš šport)): Povprečni tempo/hitrost vadbe.
Maximum pace/speed (If applicable to your sport) Maksimalni tempo/hitrost (če je
ustrezno za vaš šport)): Maksimalni tempo/hitrost vadbe.
Average cadence (Povprečna kadenca): Povprečna kadenca med vadbo.
Maximum cadence (Maksimalna kadenca): Največja kadenca med vadbo.
Maximum altitude (Maksimalna nadmorska višina): Največja nadmorska višina med vadbo.
Ascended meters/feet (Vzpon v metrih/čevljih): Vzpon v metrih/čevljih med vadbo.
Descended meters/feet (Spust v metrih/čevljih): Spust v metrih/čevljih med vadbo.
Calories (Kalorije): Porabljene kalorije med vadbo.
Fat burn % of calories (Delež izgorevanja maščobe kalorij): Kalorije, ki prihajajo iz maščob
in ki so med vadbo izražene kot odstotek vseh porabljenih kalorij.
Heart rate zones (Območja srčnega utripa): Trajanje vadbe v različnih območjih srčnega
utripa.
Running index (Tekaški indeks): Razred tekaške zmogljivosti in številčna vrednost. Za več
informacij glejte poglavje Running Index (Tekaški indeks).
Training load (Obremenitev med vadbo): Izračunana obremenitev med vadbo.
Training Benefit (Koristi vadbe): Povratne informacije o učinkovitosti vadbe.

Povzetek vadbe si lahko ogledate pozneje v možnosti My Day (Moj dan).
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Za poznejši ogled povzetka vadbe

1. Pritisnite prednji gumb, da odprete aplikacijo Polar.
2. Podrsnite navzgor, da poiščete funkcijo My day (Moj dan) in jo tapnite.
3. Podrsnite navzdol, da si ogledate vadbe za današnji dan.
4. Tapnite vadbo, ki si jo želite ogledati v pogledu povzetka.

V aplikaciji Polar si lahko ogledate povzetke vadbe samo za trenutni dan. V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow
si lahko ogledate tudi celotno zgodovino vadbe s podrobnejšo analizo.

PODATKI VADBE V APLIKACIJI POLAR FLOW

Po vsaki vadbi hitro analizirajte podatke v mobilnem telefonu. Aplikacija Polar na uri M600 po koncu vadbe
samodejno sinhronizira podatke vaše vadbe z aplikacijo Polar Flow.

Za več informacij glejte poglavji Aplikacije in storitve Polar in Sinhroniziranje.

PODATKI VADBE V SPLETNI STORITVI POLAR FLOW

V spletni storitvi Polar Flow lahko analizirate vsako podrobnost vadbe in spoznate več o svoji zmogljivosti.
Sledite svojemu napredku in najboljše vadbe delite z drugimi.

Za več informacij glejte poglavji Aplikacije in storitve Polar in Sinhroniziranje.

LASTNOSTI GPS

Ura M600 ima vgrajeno funkcijo GPS, ki omogoča natančno merjenje hitrosti in razdalje za različne športe na
prostem. Pri vadbi z aplikacijo Polar si lahko po vadbi na zemljevidu v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow
ogledate pot, ki ste jo opravili.

Ura M600 vključuje naslednje funkcije GPS:

• Altitude (Nadmorska višina): Sprotne meritve nadmorske višine.

• Distance (Razdalja): Natančna razdalja med vadbo in po njej.
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• Hitrost/Tempo: Natančne informacije o hitrosti/tempu med vadbo in po njej.

Upoštevajte, da se beleženje signala GPS prekine, ko se v uri M600 vklopi način varčevanja baterije. Način
varčevanja baterije se samodejno vklopi, ko je raven napolnjenosti baterije manjša od 5 %.

Čeprav srčnega utripa ne merite na zapestju, za zagotovitev največje učinkovitosti funkcije GPS uro M600
nosite na zapestju s prikazovalnikom obrnjenim navzgor. Ure M600 zaradi lokacije GPS-antene na njej ni
priporočeno nositi tako, da je prikazovalnik na spodnji strani zapestja. Če jo namestite na krmilo kolesa, se
prepričajte, da je prikazovalnik obrnjen navzgor.

SINHRONIZIRANJE

Da bi lahko sinhronizirali podatke med aplikacijo Polar na uri M600, mobilno aplikacijo Polar Flow in spletno
storitev Polar Flow, morate imeti Polarjev račun. Če ste končali nastavitev ure M600, že imate ustvarjen račun.

SAMODEJNA SINHRONIZACIJA PODATKOV VADBE

Aplikacija Polar na uri M600 po koncu vadbe samodejno sinhronizira podatke vaše vadbe in dejavnosti z
aplikacijo Polar Flow. Da bi funkcija samodejne sinhronizacije delovala, se morate s Polarjevim računom vpisati v
mobilno aplikacijo ter povezati mobilni telefon in uro M600.
Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Telefon in uro M600 lahko povežete prek povezave Bluetooth ali
Wi-Fi.
Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Telefon in uro M600 lahko povežete prek povezave Bluetooth.

Če prejmete opozorilo o nedejavnosti ali dosežete svoj dnevni cilj dejavnosti, aplikacija Polar prav tako vaše
podatke o dejavnosti sinhronizira z mobilno aplikacijo.

Po prenosu podatkov o vaši dejavnosti in vadbi v mobilno aplikacijo se ti podatki samodejno sinhronizirajo s
spletno storitvijo Polar Flow prek internetne povezave.

Pomembno za uporabnike mobilnih telefonov iPhone! Če pri vadbi ne uporabljate aplikacije Polar in si želite
podatke dejavnosti ogledati v mobilni aplikaciji, boste morali sinhronizacijo opraviti ročno.

SINHRONIZIRANJE SPREMENJENIH NASTAVITEV

Tako v spletni storitvi Polar Flow kot mobilni aplikaciji Polar Flow lahko dodajate športne profile ali jih
odstranjujete in ustvarjate vadbene cilje ter urejate nastavitve športnih profilov.

Vse spremembe, ki jih izvedete v mobilni aplikaciji, ko je na mobilnem telefonu vzpostavljena internetna
povezava, se bodo samodejno sinhronizirale med mobilno aplikacijo in spletno storitvijo. Če boste izvedli
spremembe v spletni storitvi Polar Flow, se bodo te sinhronizirale z vašo mobilno aplikacijo, ko jo naslednjič
odprete v telefonu.

Velja za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android
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Če ste uro M600 združili z mobilnim telefonom Android, se bodo spremenjene nastavitve iz mobilne aplikacije
samodejno sinhronizirale z aplikacijo Polar na uri M600 prek povezave Bluetooth ali Wi-Fi.

Velja za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom iPhone

Če ste uro M600 združili z mobilnim telefonom iPhone, morate spremenjene nastavitve ročno sinhronizirati med
mobilno aplikacijo in aplikacijo Polar.

ZA ROČNO SINHRONIZACIJO PODATKOV O DEJAVNOSTI IN SPREMENJENIH NASTAVITEV
(UPORABNIKI MOBILNIH TELEFONOV IPHONE)

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Podrsnite navzdol po meniju, da poiščite možnost Sync (Sinhroniziraj) in jo tapnite.
3. Na prikazovalniku ure se med sinhronizacijo prikaže Syncing (Sinhroniziranje), po uspešni sinhronizaciji pa

Completed (Končano).

Za več informacij glede uporabe aplikacije Polar Flow si oglejte strani za podporo družbe Polar.

Za več informacij glede uporabe spletne storitve Polar Flow si oglejte strani za podporo družbe Polar.

NAČRTOVANJE VADBE

V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow lahko načrtujete svojo vadbo in ustvarite osebne vadbene cilje.
Upoštevajte, da morate vadbene cilje sinhronizirati z aplikacijo Polar, preden jih lahko uporabite. Za več
informacij glejte poglavje Sinhronizacija. Vaša aplikacija Polar vas bo vodila pri doseganju cilja med vadbo.

• Quick Target (Hitri cilj): Za vadbo lahko izberete naslednje cilje: Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali
Calories (Kalorije). Določite lahko, da boste plavali 30 minut, pretekli 10 km ali porabili 500 kalorij.

• Phased Target (Cilj v fazah): Svojo vadbo lahko razdelite po fazah in nastavite različno trajanje cilja ali
razdaljo ter intenzivnost za vsako od njih. Ta je primerna npr. za ustvarjanje vadbe v intervalih in dodajanje
ustreznih faz za ogrevanje in ohlajevanje.

• Favorites (Priljubljeno): Ustvarite cilj in ga dodajte med Favorites (Priljubljene), da boste do njega lahko
dostopali, kadar ga boste želeli ponoviti.

ZA USTVARJANJE VADBENEGA CILJA V APLIKACIJI POLAR FLOW

1. V aplikaciji Polar Flow odprite koledar Training (Vadba).
2. Tapnite ikono plusa v zgornjem desnem kotu.

HITRI CILJ

1. Na seznamu izberite možnost Add quick target (Dodaj hitri cilj).
2. Za cilj izberite Distance (Razdalja), Duration (Trajanje) ali Calories (Kalorije).
3. Dodajte možnost Sport (Šport) (izbirno) ter vnesite Target name (Ime cilja), Date (datum), Time (Čas) in

Notes (Opombe) (izbirno). Glede na vrsto cilja izberite Distance (Razdalja), Duration (Trajanje) ali
Calories (Kalorije).

4. Tapnite Create target (Ustvari cilj), da dodate cilj v svoj koledar vadbe.

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.polar.com/en/support/flow
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CILJ V FAZAH

Intervalni tip vadbenega cilja v fazah lahko ustvarite samo v aplikaciji Polar Flow. Če želite ustvariti drugo
vrsto cilja v fazah, lahko to storite v spletni storitvi Polar Flow.

1. Na seznamu izberite možnost Add phased target (Dodaj cilj v fazah).
2. Dodajte možnost Sport (Šport) (izbirno) ter vnesite Target name (Ime cilja), Date (datum), Time (Čas) in

Notes (Opombe) (izbirno). Z drsnikom lahko izberete možnost Start phases automatically (Samodejno
začni faze).

3. Podrsnite od desne proti levi, da uredite nastavitve za različne faze cilja v fazah:

• Warm-up (Ogrevanje): Fazo nastavite na osnovi možnosti Duration (Trajanje) ali Distance (Razdalja) in
vnesite vrednosti.

• Interval (Interval): Nastavite Number of intervals (Število intervalov), ki jih želite opraviti, ter določite, ali
boste fazo Work (Aktivnosti) in Rest (Počitek) nastavili na osnovi možnosti Duration (Trajanje) ali Distance
(Razdalja), ter vnesite vrednosti.

• Cool-down (Ohlajanje): Fazo nastavite na osnovi možnosti Duration (Trajanje) ali Distance (Razdalja) in
vnesite vrednosti.

1. Tapnite Create target (Ustvari cilj), da dodate cilj v svoj koledar vadbe.

ZA USTVARJANJE VADBENEGA CILJA V SPLETNI STORITVI POLAR FLOW

1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) izberite Quick Targets (Hitri cilji) ali Phased (V fazah).

HITRI CILJ

1. Izberite možnost Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali Calories (Kalorije).
2. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter

Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
3. Za svoj cilj vnesite naslednje podrobnosti Duration (Trajanje), Distance (Razdalja) ali Calories (Kalorije).

4. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), da dodate cilj v možnost Favorites (Priljubljeno).
5. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).

CILJ V FAZAH

1. Izberite Phased (V fazah).
2. Izberite Sport (Šport), vnesite Target name (Ime cilja) (največ 45 znakov), Date (Datum) in Time (Čas) ter

Notes (Opombe) (neobvezno), ki jih želite dodati.
3. Odločite se, ali želite izvesti eno od naslednjih možnost: Create new (Ustvari nov cilj) ali Use template

(Uporabite predlogo).
4. Dodajte faze k svojemu cilju. Kliknite možnost Duration (Trajanje), da dodate fazo na osnovi trajanja. Za

vsako fazo zberite možnost Name (Ime) in Duration (Trajanje), za začetek naslednje faze izberite možnost
Manual (Ročno) ali Automatic (Samodejno), določite pa tudi možnost Select intensity (Izberi
intenzivnost).

5. Kliknite Add to favorites (Dodaj med priljubljene), da dodate cilj v možnost Favorites (Priljubljeno).
6. Kliknite Save (Shrani), da dodate cilj v svoj Diary (Dnevnik).
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PRILJUBLJENO

Če ste oblikovali cilj in ga dodali k svojim priljubljenim, ga lahko uporabite kot načrtovani cilj.

1. Pojdite v možnost Diary (Dnevnik), kliknite možnost +Add (+Dodaj) ob dnevu, na katerega želite
priljubljeni cilj uporabiti kot načrtovani cilj.

2. Kliknite možnost Favorite target (Priljubljeni cilj), da odprete seznam vaših priljubljenih ciljev.
3. Kliknite priljubljeni cilj, ki ga želite uporabiti.
4. Priljubljeni cilj je vključen v vaš dnevnik kot načrtovani cilj na trenutni dan. Za vadbeni cilj je privzeto

uporabljen načrtovani čas 18.00/6pm. Če želite spremeniti podrobnosti vadbenega cilja, ga kliknite v
možnosti Diary (Dnevnik) in ga prilagodite skladno s svojimi željami. Nato kliknite ukaz Save (Shrani), da
posodobite spremembe.

Če želite obstoječi priljubljeni cilj uporabiti kot predlogo za vadbeni cilj, storite naslednje:

1. Pojdite na Diary (Dnevnik) in kliknite Add (Dodaj) > Training Target (Vadbeni cilj).
2. V pogledu Add training target (Dodaj vadbeni cilj) so pod možnostjo Choose from favorites (Izberite

med priljubljenimi cilji) navedeni vaši priljubljeni vadbeni cilji.
3. Kliknite priljubljeni cilj, ki ga želite uporabiti kot predlogo za cilj.
4. Priljubljeni cilj prilagodite svojim željam. Z urejanjem cilja v tem pogledu ne boste spremenili izvirnega

priljubljenega cilja.
5. Vnesite Date (Datum) Time (Čas).
6. Kliknite možnost Add to diary (Dodaj v dnevnik), da dodate cilj v možnost Diary (Dnevnik).

Ko vadbene cilje sinhronizirate z aplikacijo Polar na uri M600, lahko vadbene cilje za trenutni dan najdete pod
možnostjo My day (Moj dan). Vadbene cilje, načrtovane za današnji dan, si lahko ogledate skupaj s cilji v
preteklih sedmih dneh in za naslednjih sedem dni tako, da na seznamu športnih profilov v možnosti Training
(Vadba) podrsnete v levo. Vadbene cilje, ki ste jih navedli kot priljubljene, poiščite tako, da na seznamu športnih
profilov v možnosti Training (Vadba) dvakrat podrsnete v levo.

Za navodila za začetek vadbe s ciljem glejte poglavje Začetek vadbe.

Oglejte si še več informacij za ustvarjanje ciljev vadbe v aplikaciji Polar Flow na straneh za podporo družbe Polar.

PRILJUBLJENO

V možnosti Favorites (Priljubljeno) v spletni storitvi Polar Flow lahko shranjujete svoje priljubljene vadbene cilje
in jih upravljate. V aplikaciji Polar na uri M600 lahko hkrati shranite največ 20 priljubljenih. Priljubljene vadbene
cilje v aplikaciji Polar poiščite tako, da na seznamu športnih profilov v možnosti Training (Vadba) podrsnete v
levo. Če imate v spletni storitvi več kot 20 priljubljenih, se prvih 20 na seznamu pri sinhronizaciji prenese v
aplikacijo Polar. Vrstni red svojih priljubljenih lahko v spletni storitvi spreminjate tako, da jih povlečete in
spustite. Izberite priljubljeni cilj, ki ga želite premakniti, in ga povlecite na želeno mesto na seznamu.

http://support.polar.com/en/support/how_do_i_create_training_targets
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UPRAVLJANJE PRILJUBLJENIH VADBENIH CILJEV V SPLETNI STORITVI POLAR FLOW
ZA DODAJANJE VADBENEGA CILJA MED PRILJUBLJENE

1. Ustvarite vadbeni cilj.

2. Kliknite možnost Add to favorites (Dodaj med priljubljene), preden s funkcijo Save (Shrani) dodate
nov cilj vadbe.

Cilj je dodan med vaše priljubljene.

ALI

1. Izberite obstoječi cilj iz vašega Diary (Dnevnika).

2. Kliknite možnost Add to favorites (Dodaj med priljubljene).

Cilj je dodan med vaše priljubljene.

ZA UREJANJE PRILJUBLJENIH CILJEV

1. Kliknite ikono za priljubljeno v zgornjem desnem kotu ob vašem imenu. Prikažejo se vsi vaši priljubljeni
vadbeni cilji.

2. Kliknite priljubljeni cilj, ki ga želite urediti, nato kliknite Edit (Uredi).
3. Ko izvedete vse potrebne spremembe, kliknite Update changes (Posodobi spremembe).

ZA ODSTRANJEVANJE PRILJUBLJENEGA CILJA

1. Kliknite ikono za priljubljeno v zgornjem desnem kotu ob vašem imenu. Prikažejo se vsi vaši priljubljeni
vadbeni cilji.

2. Kliknite ikono za brisanje v zgornjem desnem kotu vadbenega cilja, da ga odstranite s seznama
priljubljenih.

Za navodila glede uporabe priljubljenega cilja kot načrtovanega vadbenega cilja glejte poglavje Načrtovanje
vadbe, za začetek vadbe z vadbenim ciljem pa glejte poglavje Začetek vadbe.

ZDRUŽEVANJE APLIKACIJE POLAR S SENZORJEM SRČNEGA UTRIPA

Pri športih, pri katerih je senzor težje ohraniti na zapestju ali kjer je v mišicah in tetivah v njegovi bližini prisotno
gibanje, priporočamo, da senzor srčnega utripa Polar uporabite skupaj s pasom za pritrditev na prsi in tako
zagotovite pravilnejše meritve vašega srčnega utripa.

Aplikacija za vadbo Polar na uri M600 je združljiva s pametnimi senzorji srčnega utripa Bluetooth® Smart, kot sta
Polar H6 in H7.

Za skupno delovanje pametnega senzorja srčnega utripa Bluetooth® in aplikacije Polar ju je treba najprej
združiti. Združevanje traja le nekaj sekund in zagotavlja, da aplikacija Polar sprejema signale samo z vaših
senzorjev in naprav ter omogoča vadbo v skupini brez motenj. Pred udeležbo na dogodku ali tekmi se
prepričajte, da ste združevanje opravili doma, da bi preprečili motnje z drugih naprav.
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ZDRUŽEVANJE PAMETNEGA SENZORJA SRČNEGA UTRIPA POLAR BLUETOOTH® Z
APLIKACIJO POLAR NA URI M600

1. Nadenite si senzor srčnega utrip.

• Navlažite elektrode na pasu.

• Na pas pritrdite priključek.

• Dolžino pasu prilagodite tako, da se vam bo tesno, a udobno prilegal. Pas pritrdite okoli prsnega koša, tik
od prsnimi mišicami, in ga s kaveljčkom povežite z drugim koncem.

• Prepričajte se, da se navlaženi deli elektrod tesno prilegajo ob kožo ter da je logotip Polar na priključku v
sredini in v pokončnem položaju.

1. S pritiskom prednjega gumba odprite aplikacijo Polar na uri M600. (Druge aplikacije morate pred tem zapreti.)
2. Seznam športnih profilov na uri M600 odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete

prednji gumb.
3. Prejeli boste poziv za združevanje ure M600 s senzorjem srčnega utripa. Prikazala se bo ID-številka senzorja

srčnega utripa, npr. Pair Polar H7 XXXXXXXX (Združi Polar H7 XXXXXXXX).
4. Zahtevo za združevanje sprejmite tako, da tapnete kljukico.
5. Ko se senzor srčnega utripa združi z vašo pametno uro, se bo prikazal napis H7 connected (Združeno s

senzorjem H7). Ikona srca začne prikazovati vaš srčni utrip, krožec okoli srčnega utripa pa se iz zelene barve
obarva v modro.

Ko uporabljate senzor srčnega utripa Polar Bluetooth®, aplikacija Polar srčnega utripa ne meri na zapestju.

ZA PREKINITEV SEZNANITVE PAMETNEGA SENZORJA SRČNEGA UTRIPA POLAR
BLUETOOTH® Z APLIKACIJO POLAR

1. Obiščite flow.polar.com.
2. V desnem zgornjem kotu kliknite svoje ime in izberite možnost Products (Izdelki).
3. Prikazal se bo seznam Registered products (Registrirani izdelki). Kliknite možnost Remove (Odstrani), da

prekinete seznanitev senzorja srčnega utripa s katero koli napravo.

https://flow.polar.com/
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Priključek snemite s pasu za prsni koš in ga po vsaki vadbi sperite pod tekočo vodo. Senzor srčnega utripa
lahko zaradi potu in vlage ostane aktiven, zato ga morate vedno obrisati do suhega.
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FUNKCIJE POLAR

ŠPORTNI PROFILI

Športni profili vključujejo nabor športov, ki so na voljo v aplikaciji Polar na uri M600.

V aplikaciji Polar na uri M600 je na voljo sedem različnih športnih profilov.

• Skupna vadba

• Tek

• Trening moči

• Kolesarjenje

• Plavanje

• Drugi dvoranski športi

• Drugi športi na prostem

Športne profile lahko dodajate in odstranjujete v mobilni aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow. Za vsak
storitveni profil lahko določite tudi več točno določenih nastavitev. Npr. za vsak šport, ki ga izvajate, lahko
ustvarite prilagojene poglede vadbe in izbirate podatke, ki si jih želite ogledati med vadbo: samo srčni utrip ali
hitrost in razdaljo – kar najbolje ustreza vam ter vašim vadbenim potrebam in zahtevam.

V aplikaciji Polar na uri M600 lahko hkrati shranite največ 20 športnih profilov. Število športnih profilov v mobilni
aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow ni omejeno.

Za več informacij si oglejte poglavje Športni profili v spletni storitvi Polar Flow ali pa poglavje Športni profili v
aplikaciji Polar Flow na straneh za podporo Polar.

Upoštevajte, da je pri mnogih profilih dvoranskih športov, skupinskih športov in ekipnih športov
nastavitev Srčni utrip je viden drugim napravam privzeto omogočena. To pomeni, da združljive
naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo
vaš srčni utrip. Na seznamu športnih profilov Polar lahko preverite, kateri športni profili imajo
privzeto omogočeno oddajanje Bluetooth. Oddajanje Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite v
nastavitvah športnega profila.

POLARJEV ŠPORTNI PROFILI V SPLETNI STORITVI FLOW

V aplikaciji Polar na uri M600 je na voljo sedem različnih športnih profilov. Športne discipline lahko dodajate na
seznam v spletni storitvi Polar Flow ali jih z njega odstranjujete. Za vsak športni profil lahko določite tudi več
točno določenih nastavitev.

Aplikacija Polar na uri M600 ima lahko največ 20 športnih profilov. Če imate v spletni storitvi več kot 20 športnih
profilov, se prvih 20 na seznamu pri sinhronizaciji prenese v aplikacijo Polar. Vrstni red športnih profilov lahko v
spletni storitvi Polar Flow spreminjate tako, da jih povlečete in spustite.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles
https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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ZA DODAJANJE ŠPORTNEGA PROFILA

V spletni storitvi Polar Flow:

1. V zgornjem desnem kotu kliknite svoje ime/sliko profila.
2. Izberite možnost Sport profiles (Športni profili).
3. Kliknite Add sport profile (Dodaj športni profil) in na seznamu izberite šport.

Šport je dodan na vaš seznam športov.

Več informacij o tem, kako dodati ali odstraniti športne profile v aplikaciji Polar Flow najdete na straneh za
podporo družbe Polar.

ZA UREJANJE ŠPORTNEGA PROFILA

V spletni storitvi Polar Flow:

1. V zgornjem desnem kotu kliknite svoje ime/sliko profila.
2. Izberite možnost Sport profiles (Športni profili).
3. Kliknite Edit (Uredi) pod športom, ki ga želite urediti.

V posamezne športnem profilu lahko urejate naslednje informacije:

Osnove

• Samodejni krog (lahko ga nastavite glede na čas ali razdaljo ali izklopite)

Srčni utrip

• Prikaz srčnega utripa (utripov na minuto ali % glede na največji utrip)

• Nastavitve območja srčnega utripa (Z območji srčnega utripa lahko preprosto izberete in spremljate
intenzivnost vadbe. Če izberete možnost Default (Privzeto), ne morete spremeniti omejitev za srčni utrip. Če
izberete možnost Free (Prosto), lahko spreminjate vse omejitve. Privzete omejitve območja srčnega utripa se
izračunajo na osnovi največjega srčnega utripa.)

Nastavitve hitrosti/tempa

• Prikaz hitrosti/tempa (km/h ali min/km)

Pogledi vadbe

Izberite informacije, ki jih želite med vadbo videti v pogledih vadbe. Za vsak športni profil lahko skupaj ustvarite
največ osem različnih pogledov vadbe. Vsak pogled vadbe lahko vsebuje največ štiri različna podatkovna polja.

Za urejanje pogleda vadbe ali dodajanje novega v obstoječem pogledu kliknite ikono svinčnika. Izberete lahko
enega od štirih elementov na pregled iz šestih kategorij:

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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Time (Čas) Environment
(Okolje)

Body
measurement
(Telesne
meritve)

Distance
(Razdalja)

Speed (Hitrost) Cadence
(Kadenca)

Time of day
(Čas dneva)

Duration
(Trajanje)

Lap time (Čas
kroga)

Last lap time
(Čas zadnjega
kroga)

Last automatic
lap time (Čas
zadnjega
samodejnega
kroga)

Automatic lap
time (Čas
samodejnega
kroga)

Altitude
(Nadmorska
višina)

Total ascent
(Skupni vzpon)

Total descent
(Skupni spust)

Lap ascent
(Vzpon za krog)

Lap descent
(Spust za krog)

Automatic lap
ascent (Vzpon
za samodejni
krog)

Automatic lap
descent (Spust
za samodejni
krog)

Heart rate
(Srčni utrip)

Average heart
rate (Povprečni
srčni utrip)

Maximum
heart rate
(Maksimalen
srčni utrip)

Lap HR avg
(Povprečni HR
kroga)

Lap HR max
(Največji HR
kroga)

Last lap HR avg
(Povprečni HR
zadnjega
kroga)

Calories
(Kalorije)

Last lap HR
max (Največji
HR zadnjega
kroga)

HR ZonePointer
(Srčni utrip
ZonePointer)

Time in HR
zone (Čas v
območju
srčnega utripa)

Distance
(Razdalja)

Lap distance
(Razdalja
kroga)

Last lap
distance
(Razdalja
zadnjega
kroga)

Automatic lap
distance
(Razdalja
samodejnega
kroga)

Last automatic
lap distance
(Razdalja
zadnjega
samodejnega
kroga)

Speed/Pace
(Hitrost/tempo)

Average
Speed/Pace
(Povprečna
hitrost/tempo)

Maximum
Speed/Pace
(Največja
hitrost/tempo)

Average lap
speed/pace
(Povprečna
hitrost/tempo
kroga)

Lap speed/pace
max
(Maksimalna
hitrost/tempo
kroga)

Last lap
speed/pace
max
(Maksimalna
hitrost/tempo
zadnjega
kroga)

Automatic lap
speed/pace avg
(Povprečna
hitrost/tempo
samodejnega
kroga)

Automatic lap
speed/pace
max

Running/cycling
cadence
(Kadenca pri
teku/kolesarjenj-
u)

Average
running/cycling
cadence
(Povprečna
kadenca pri
teku/kolesarjenj-
u)

Lap
running/cycling
cadence
(Kadenca kroga
pri
teku/kolesarjenj-
u)

Lap
running/cycling
cadence max
(Maksimalna
kadenca pri
teku/kolesarjenj-
u)

Lap
running/cycling
cadence avg
(Povprečna
kadenca pri
teku/kolesarjenj-
u)

Automatic lap
running/cycling
cadence
(Povprečna
kadenca
samodejnega
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Automatic lap
HR avg
(Povprečen
srčni utrip v
samodejnem
krogu)

Automatic lap
HR max
(Maksimalen
srčni utrip v
samodejnem
krogu)

Last automatic
lap HR avg
(Povprečen
srčni utrip v
zadnjem
samodejnem
krogu)

Last automatic
lap HR max
(Maksimalen
srčni utrip v
zadnjem
samodejnem
krogu)

(Maksimalna
hitrost/tempo
samodejnega
kroga)

Last automatic
lap speed or
pace (Hitrost ali
tempo
zadnjega
samodejnega
kroga)

Last automatic
lap speed max
(Maksimalna
hitrost
zadnjega
samodejnega
kroga)

Last lap
speed/pace avg
(Povprečna
hitrost/tempo
zadnjega
kroga)

kroga pri
teku/kolesarjenj-
u)

Running/cycling
cadence max
(Maksimalna
kadenca pri
teku/kolesarjenj-
u)

Gestures and Feedback (Gibi in povratne informacije)

• Vibration feedback (on/off) ((Vklop/izklop) povratnih informacij z vibriranjem)

GPS and altitude (GPS in nadmorska višina)

• Interval povezovanja z GPS (pogosto/izklop)

Ko ste končali z urejanjem nastavitev športnega profila, kliknite Save (Shrani). Upoštevajte, da morate
spremenjene nastavitve sinhronizirati z aplikacijo Polar, preden jih lahko uporabite. Za več informacij glejte
poglavje Sinhronizacija.

Upoštevajte, da je pri mnogih profilih dvoranskih športov, skupinskih športov in ekipnih športov
nastavitev Srčni utrip je viden drugim napravam privzeto omogočena. To pomeni, da združljive
naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo
vaš srčni utrip. Na seznamu športnih profilov Polar lahko preverite, kateri športni profili imajo

https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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privzeto omogočeno oddajanje Bluetooth. Oddajanje Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite v
nastavitvah športnega profila.

FUNKCIJE POLAR SMART COACHING

Naj gre za oceno vaših dnevnih ravni telesne pripravljenosti, ustvarjanje individualnih vadbenih načrtov, izračun
ustrezne intenzivnosti ali sprejem takojšnjega povratnega sporočila, vam Smart Coaching ponuja izbiro
edinstvenih funkcij, ki omogočajo enostavno uporabo, so prilagojene vašim potrebam ter zasnovane za čim večji
užitek in motivacijo med vadbo.

Aplikacija Polar na uri M600 vključuje naslednje funkcije Polar Smart Coaching:

• 24/7 Activity tracking (24/7 sledenje dejavnosti)

• Smart Calories (Pametne kalorije)

• Training Benefit (Koristi vadbe)

• Training Load (Obremenitev med vadbo)

• Running Program (Tekaški program)

• Running Index (Tekaški indeks)

V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow si lahko ogledate podrobnosti koristi vadbe.

24/7 ACTIVITY TRACKING (24/7 SLEDENJE DEJAVNOSTI)

Aplikacija Polar na vaši uri M600 sledi vaši dejavnosti z vgrajenim 3D-pospeševalnikom, ki beleži gibanje vaših
zapestij. Omogoča analizo frekvence, intenzivnosti in rednosti gibov ter zagotavlja fizične informacije, ki vam
omogočajo vpogled v vašo vsakodnevno dejavnost in vašo redno vadbo. Priporočamo, da uro M600 nosite na
nedominantni roki in zagotovite natančnejše sledenje dejavnosti.

Funkcija sledenja dejavnosti je ves čas vklopljena. Če na uri M600 uporabljate prikaz ure Polar, si boste lahko
napredek dejavnosti ogledali na začetnem zaslonu.

CILJ DEJAVNOSTI

Aplikacija Polar vas vsak dan vodi pri doseganju cilja dejavnosti. Cilj dejavnosti temelji na vaših osebnih podatkih
in nastavitvi stopnje dejavnosti, ki jih najdete v nastavitvah Daily Activity Goal (Dnevni cilj dejavnosti) v spletni
storitvi Polar Flow. Prijavite se v spletno storitev, kliknite ime/sliko profila v zgornjem kotu in pojdite v zavihek
Daily Activity Goal (Dnevni cilj dejavnosti) pod možnostjo Settings (Nastavitve).

Nastavitev dnevnega cilja dejavnosti vam omogoči, da med tremi ravnmi intenzivnosti izberete cilj, ki je najboljši
približek vašega običajnega dne in dejavnosti. Pod izbirnim območjem si lahko ogledate, kako dejavni morate
biti, da dosežete svoj dnevni cilj dejavnosti pri izbrani ravni. Npr. če delate v pisarni in večino dne sedite, je
pričakovano, da boste na običajen dan dosegli približno štiri ure dejavnosti pri nizki intenzivnosti. Za ljudi, ki v
službi veliko stojijo in hodijo, je cilj višji.

http://www.flow.polar.com/
http://www.flow.polar.com/
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PODATKI O DEJAVNOSTI

Aplikacija Polar beleži vaš napredek pri doseganju dnevnega cilja. Napredek dejavnosti lahko spremljate v vrstici
dejavnosti pod možnostjo My day (Moj dan) ali na prikazih ure Polar.

Na prikazu ure Polar Activity krožec okoli datuma in časa ter odstotka pod njima kaže vaš napredek k
dnevnemu cilju dejavnosti. Krožec se z vašo dejavnostjo postopoma barva svetlo modro.

Skladno z napredkom k dnevnemu cilju dejavnosti se prikaz ure Polar Jumbo postopoma barva svetlo modro.

V pogledu ure Polar Combo si lahko ogledate celotno opravljeno dejavnost, saj se skladno s tem obod vašega
pogleda ure postopoma barva. Barvo lahko spremenite skladno s svojimi željami tako, da tapnete in pridržite
pogled ure ter izberete možnost Styles (Slogi). Odstotek ciljne dnevne dejavnosti, ki ste ga doslej dosegli, bo
prikazan tudi v levem spodnjem kotu pogleda ure.

V pogledu ure Polar Combo, če ste na levi lokaciji [zapleta] izbrali Polar > Activity (Dejavnost), si lahko
ogledate celotno opravljeno dejavnost, saj se skladno s tem obod vašega pogleda ure postopoma barva.

V meniju My Day (Moj dan) si lahko ogledate podrobnejše podatke za skupno dnevno dejavnost in pridobite
navodila za doseganje dnevnega cilja dejavnosti.
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• Steps (Koraki): Koraki, ki ste jih doslej naredili. Podatki o količini in vrsti gibanja telesa se beležijo in
pretvarjajo v oceno korakov.

• Distance (Razdalja): Razdalja, ki ste jo doslej prehodili. Izračun razdalje temelji na vaši višini in prehojenih
korakih.

• Calories (Kalorije): Prikazuje, koliko kalorij ste porabili med vadbo, vašo dejavnost in BMR (bazalni
metabolizem: minimalna količina energije, ki je potrebna za vzdrževanje vseh življenjsko pomembnih funkcij).

Če imate za prikaz ure nastavljen prikaz Polar Jumbo, lahko na začetnem zaslonu hitro odprete prikaz
dejavnosti. Preprosto tapnite svetlo modro ikono dejavnosti.

Za ogled dejavnosti, ki jo še morate opraviti, da bi dosegli dnevni cilj dejavnosti, tapnite prikaz podatkov o
dejavnosti, ko je na zaslonu odprt prikaz podatkov o dejavnosti.

Tukaj so na voljo možnosti za nizko, srednje intenzivno ali visoko intenzivno dejavnost. V predlogih »stanje« 
označuje nizko intenzivnost, »hoja« srednjo intenzivnost, »lahkotni tek« pa visoko intenzivnost. S praktičnimi
nasveti, kot je »50-minutna hoja« ali »20-minutni lahkotni tek«, lahko izberete način za doseganje vašega
današnjega cilja.

V aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi Polar Flow je na voljo še več primerov za nizko intenzivno, srednje
intenzivno in visoko intenzivno dejavnostjo.

Če uporabljate prikaz ure Polar, vas o doseženem dnevnem cilju dejavnosti obvesti opozorilo z vibriranjem.

OPOZORILO O NEDEJAVNOSTI

Splošno znano je, da telesna dejavnost igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja. Poleg telesne dejavnosti je
pomembno, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. Dolgotrajno sedenje negativno vpliva na vaše zdravje, tudi
če ste aktivni in dosežete zadostno dnevno dejavnost. Aplikacija Polar zazna, če ste neaktivni dlje časa v dnevu,
ter vam pomaga prekiniti sedenje in preprečiti njegove negativne učinke na vaše zdravje.

Ne glede na to, katero stopnjo dejavnosti ste nastavili za vaš dnevni cilj aktivnosti, boste prejeli obvestilo o
neaktivnosti, če nepremično sedite 55 minut: Na zaslonu se izpiše It's time to move (Čas za razgibavanje), ki ga
spremlja kratka vibracija. Vstanite se in odkrijte lastne načine za dejavnost. Sprehodite se, naredite raztezne vaje
ali izvedite kakšno drugo dejavnost pri nizki intenzivnosti. Ko se začnete gibati ali pritisnete kateri koli gumb, se
sporočilo skrije.

Če v petih minutah ne pričnete z nobeno dejavnostjo, boste prejeli opozorilo o nedejavnosti. Opozorilo o
nedejavnosti si lahko ogledate v razdelku My day (Moj dan) v aplikaciji Polar pod podatki o dnevni dejavnosti. V
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aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow si lahko ogledate tudi, koliko opozoril o nedejavnosti ste prejeli na
posamezen dan. Tako lahko preverite rutino za pretekle dni in uvedete spremembe za aktivnejši življenjski slog.

Opozorila o nedejavnosti ne bodo vplivala na vaš napredek pri doseganju dnevnega cilja dejavnosti.

PODATKI O SPANCU V SPLETNI STORITVI FLOW IN APLIKACIJI FLOW

Za več informacij o podatkih o spancu v aplikaciji Polar na napravi M600 glejte poglavje Polar Sleep Plus.

Polarjeve naprave s funkcijo merjenja dejavnosti 24/7 na podlagi gibov zapestja samodejno zaznajo, kdaj zaspite,
kdaj spite in kdaj se zbudite. Naprave ponoči spremljajo premikanje vaše roke, da beležijo vse prekinitve vašega
spanca, in vam povedo, koliko časa ste dejansko spali. Zaznavanje spanca temelji na beleženju premikov vaše
nedominantne roke z digitalnim senzorjem s 3D-pospeševalnikom.

Z beleženjem svojega spanca dobite vpogled v svoje vzorce spanja, kar vam omogoči, da vidite, kje so možne
izboljšave ali spremembe. S primerjavo povprečij med posameznimi nočmi in ocenjevanjem vzorcev boste lahko
prepoznali, katere vaše dnevne dejavnosti vplivajo na vaš spanec. S pomočjo tedenskih povzetkov v računu
Polar Flow boste lahko ocenili, kako reden je vaš vzorec spanja-budnosti.

Kaj meri Polar Sleep PlusTM – ključni deli sledenja spancu

• Sleep time (Čas spanja): Možnost Sleep time (Čas spanja) meri čas od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko
se zbudite. Vaša Polarjeva naprava spremlja vaše gibe, prek katerih zazna, kdaj zaspite in se zbudite. Prav
tako zazna, kdaj pride do prekinitve spanca med časom spanja.

• Actual sleep (Dolžina dejanskega spanca): Možnost Actual sleep (Dejanska dolžina spanca) meri dejanski
čas spanca od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite. Natančneje, meri čas spanca brez prekinitev. V
dejansko dolžino spanca je vključen samo čas, ko dejansko spite. Dejanska dolžina spanca je lahko navedena
v obliki odstotka [%] in časa [h:min].

• Interruptions (Prekinitve): Med običajnim nočnim spanjem so prisotne mnoge krajše in daljše prekinitve
spanca. Ali se boste teh prekinitev spomnili, je odvisno od njihove dolžine. Krajših prekinitev se običajno ne
spomnimo. Daljših, npr. če vstanete, da naredite požirek vode, pa se lahko.

• Sleep continuity (Neprekinjenost spanca): Neprekinjenost spanca opisuje stopnjo neprekinjenosti
spanca. Neprekinjenost spanca se ocenjuje na lestvici 1–5, pri čemer 5 pomeni zelo neprekinjen spanec. Nižja
kot je vrednost, več prekinitev je vključeval vaš spanec. Dober spanec vključuje dolge neprekinjene segmente
spanca in ne vključuje pogostih prekinitev.

• Self-evaluation (Samoocena): Poleg prikaza objektivne matrike vas storitev Flow spodbuja, da vsak dan
opravite samooceno spanca. Spanec pretekle noči lahko ocenite na petstopenjski lestvici: zelo slabo – slabo –
v redu – dobro – zelo dobro. Ko odgovorite na ta vprašanja, boste prejeli razširjeno različico povratnih
informacij o trajanju in kakovosti vašega spanca.

PODATKI O DEJAVNOSTI V APLIKACIJI IN SPLETNI STORITVI POLAR FLOW

Z mobilno aplikacijo Polar Flow lahko spremljate in analizirate svoje podatke o dejavnosti na poti in
sinhronizirate svoje podatke iz aplikacije Polar v spletno storitev Polar Flow. Spletna storitev vam zagotavlja
najpodrobnejši vpogled v podatke o vaši dejavnosti.
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PREDNOSTI VADBE

Funkcija Prednosti vadbe vam poda informacije o koristih za zdravje, ki jih prinaša vadba, ter o tem, kakšne
učinke ima na vaše zdravje dolgotrajno sedenje. Informacije temeljijo na mednarodnih smernicah in raziskavah o
učinkih fizične aktivnosti in sedenja na zdravje. Bistvo je: bolj kot ste aktivni, bolj vam to koristi!

Tako aplikacija kot tudi spletna storitev Flow prikažeta prednosti vadbe za vašo dnevno aktivnost. Prednosti
vadbe si lahko ogledate za dan, teden in mesec. V spletni storitvi Flow si lahko ogledate tudi podrobnosti o
prednostih za zdravje.

Za več informacij glejte 24/7 Spremljanje vadbe.

SMART CALORIES (PAMETNE KALORIJE)

Najbolj natančen števec kalorij na trgu izračuna število porabljenih kalorij na osnovi vaših individualnih
podatkov:

• Telesni teži, višini, starosti, spolu

• Maksimalnem srčnem utripu posameznika (HRmax)

• Intenzivnost vadbe ali dejavnosti

• Največjem vnosu kisika posameznika (VO2max)

Izračun kalorij temelji na pametni kombinaciji podatkov o pospeševanju med vadbo in srčnem utripu. Izračun
kalorij natančno meri kalorije, ki jih porabite med vadbo.

Med vadbo si lahko ogledate skupno porabo energije (v kilokalorijah (kcal)), celotno število kilokalorij za vadbo
pa si lahko ogledate po koncu vadbe. Spremljate lahko tudi skupno število kalorij za ta dan.

POLAR SLEEP PLUSTM

Če napravo M600 nosite ponoči, bo aplikacija Polar sledila vašemu spancu. Naprava zazna, kdaj zaspite in kdaj se
zbudite, ter v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow za poglobljeno analizo zbira podatke o vašem spancu.
Pametna ura ponoči spremlja premikanje vaše roke, da beleži vse prekinitve vašega spanja, in vam pove, koliko
časa ste dejansko spali.
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Za začetek morate v nastavitvah storitve Polar Flow nastaviti želeno dolžino spanca. Nato si napravo M600
preprosto nadenite tudi ponoči. Za podrobnejše podatke o funkciji Sleep Plus glejte [dokument za pomoč].

PODATKI O SPANCU V APLIKACIJI POLAR

Ko naprava M600 zazna, da ste se zbudili, boste prek pametne ure prejeli obvestilo, da vas čaka analiza spanca.
Tapnite obvestilo, da odprete povzetek podatkov o spancu.

Sledenje spancu lahko zaustavite tudi ročno.

Ročna zaustavitev sledenja spancu

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Podrsnite navzgor, da poiščete funkcijo My day (Moj dan) in jo tapnite.
3. Tapnite kartico »Odpri povzetek podatkov o spancu?«.
4. Tapnite kljukico, da zaustavite sledenje spancu.

Kartica s podatki o spancu in povzetek spanca

Kartico s podatki o spancu si lahko ogledate v pogledu My day (Moj dan). Tapnite kartico, da si ogledate
podrobnejši povzetek spanca.

Čas spanja
Odstotek dejanskega spanca
Neprekinjenost spanca

V kartici s podatki o spancu lahko tudi ocenite kakovost spanca. Tapnite kartico s čustvenimi simboli, da odprete
možnosti za oceno spanca, in tapnite čustven simbol, ki najbolje ustreza vašemu spancu v pretekli noči.

Pogled s povzetkom podatkov o spancu vsebuje naslednje informacije:
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Pogled s povzetkom podatkov o spancu vsebuje naslednje informacije:

Sleep time (Čas spanja): Skupni čas od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite.

Čas, ko zaspite.

Čas, ko se zbudite.

Actual sleep (Dolžina dejanskega spanca): Odstotek in dolžina časa, ko ste dejansko spali.
Natančneje, meri čas spanca brez prekinitev.

Sleep continuity (Neprekinjenost spanca): Ocena neprekinjenosti časa spanja (na lestvici
od 1 do 5).

Breakdown of sleep (Razčlenitev spanca): Prikaz časa dejanskega spanca in prekinitev
spanca glede na vašo želeno dolžino spanja.

Sleep feedback (Povratne informacije o spancu): Povratne informacije, ki jih prejmete,
temeljijo na vaših podatkih o spancu, želeni dolžini spanca in oceni spanca.

PODATKI O SPANCU V APLIKACIJI IN SPLETNI STORITVI POLAR FLOW

Vaši podatki o spancu se v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow prikažejo zatem, ko sinhronizirate aplikacijo
Polar v napravi M600. Vaša aplikacija in spletna storitev Flow prikažeta vaše podatke o spancu za eno noč in en
teden. V spletni storitvi Flow si lahko podatke o spancu ogledate v zavihku Sleep (Spanec) pod možnostjo Diary
(Dnevnik). Podatke o spancu lahko vključite tudi v Activity reports (Poročila o dejavnosti) v zavihku Progress
(Napredek).

V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow lahko nastavite možnost Your preferred sleep time (Želeni čas spanca)
tako, da opredelite želeno dolžino spanca. Ocenite lahko tudi kakovost spanca. Če čas, ko ste zaspali in ko ste se
zbudili, ni pravilno zabeležen, ga lahko uredite v aplikaciji in spletni storitvi. Na podlagi vaših podatkov o spancu,
želene dolžine spanca in oceno spanca boste prejeli povratne informacije o tem, kako ste spali.

Sledite svojemu spancu, da vidite, ali nanj vplivajo spremembe vsakodnevnih dejavnosti ter poiščite ustrezno
ravnovesje med počitkom, dnevno dejavnostjo in vadbo.

Za več informacij o funkciji Polar Sleep Plus si oglejte ta poglobljeni priročnik.

OBREMENITEV MED VADBO

Obremenitev med vadbo so povratne informacije v besedilni obliki o naporu med posamezno vadbo.
Obremenitev med vadbo temelji na porabi pomembnih virov energije (ogljikovih hidratov in beljakovin) med

https://support.polar.com/en/support/Polar_Sleep_Plus
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vadbo.

Funkcija obremenitve med vadbo omogoča primerjavo različnih vrst obremenitev vadbe. Primerjate lahko
obremenitev pri dolgi vožnji s kolesom pri nizki intenzivnosti z obremenitvijo pri teku na kratke proge pri visoki
intenzivnosti. Da bi omogoči bolj natančno primerjavo med vadbami, smo vašo obremenitev med vadbo
pretvorili v približno oceno časa okrevanja.

Po vsaki vadbi boste v povzetku vadbe v aplikaciji Polar videli opis obremenitve med vadbo. Ogledali si boste
lahko oceno dolžine okrevanja za različne ravni obremenitev med vadbo:

• Mild (Blaga) 0–6 ur

• Reasonable (Zmerna) 7–12 ur

• Demanding (Visoka) 13–24 ur

• Very demanding (Zelo visoka) 25–48 ur

• Extreme (Ekstremna) Več kot 48 ur

Pojdite v spletno storitev Polar Flow in si oglejte podrobno analizo vadbe, vključno z podrobnejšo številčno
obremenitvijo vsake vadbe.

Za več informacij preberite strani za podporo M600 (v angleščini).

KORISTI VADBE

Funkcija Koristi vadbe (Training Benefit) vam ponuja povratne informacije v obliki besedilnega sporočila za
učinek vsake vadbe, kar vam omogoča, da bolje razumete učinkovitost vaše vadbe. Povratne informacije
lahko vidite v aplikaciji Flow in spletni storitvi Flow. Da prejmete povratne informacije, morate vsaj 10
minut vaditi v območjih srčnega utripa.

Povratne informacije funkcije Koristi vadbe temeljijo na območjih srčnega utripa. Preuči, koli časa ste bili v
posameznem območju in koliko kalorij ste porabili.

Opisi različnih možnosti koristi vadbe so navedeni v spodnji preglednici

Povratno sporočilo Koristi

Maksimalna vadba + Kakšna vadba! Izboljšali ste hitrost šprinta in živčni sistem vaših mišic, zaradi česar ste
učinkovitejši. Ta vadba je tudi povečala vašo odpornost na utrujenost.

Maksimalna vadba Kakšna vadba! Izboljšali ste hitrost šprinta in živčni sistem vaših mišic, zaradi česar ste
učinkovitejši.

Maksimalna in tempo
vadba

Kakšna vadba! Izboljšali ste hitrost in učinkovitost. V tej vadbi ste tudi občutno razvili
vašo aerobno telesno pripravljenost in zmogljivost vzdrževanja napora visoke
intenzivnosti dalj časa.

Tempo in maksimalna
vadba

Kakšna vadba! Občutno ste izboljšali svojo aerobno telesno pripravljenost in zmogljivost
vzdrževanja napora visoke intenzivnosti dalj časa. Ta vadba je tudi razvila vašo hitrost in
učinkovitost.

Tempo vadba + Odličen tempo v dolgi vadbi! Izboljšali ste svojo aerobno telesno pripravljenost, hitrost in
zmogljivost vzdrževanja napora visoke intenzivnosti dalj časa. Ta vadba je tudi povečala

http://support.polar.com/en/support/the_what_and_how_of_training_load?product_id=87440&category=faqs
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Povratno sporočilo Koristi

vašo odpornost na utrujenost.

Tempo vadba Odličen tempo! Izboljšali ste svojo aerobno telesno pripravljenost, hitrost in zmogljivost
vzdrževanja napora visoke intenzivnosti dalj časa.

Tempo vadba in vadba pri
zmerni obremenitvi

Dober tempo! Izboljšali ste svojo zmogljivost vzdrževanja napora visoke intenzivnosti
dalj časa. Ta vadba je tudi razvila vašo aerobno telesno pripravljenost in vzdržljivost
vaših mišic.

Stalna in tempo vadba Dober tempo! Izboljšali ste svojo aerobno telesno pripravljenost in vzdržljivost vaših
mišic. Ta vadba je tudi razvila vašo zmogljivost vzdrževanja napora visoke intenzivnosti
dalj časa.

Vadba pri zmerni
obremenitvi +

Odlično! Ta dolga vadba je izboljšala vašo vzdržljivost mišic in aerobno telesno
pripravljenost. Povečala je tudi vašo odpornost na utrujenost.

Vadba pri zmerni
obremenitvi

Odlično! Izboljšali ste vzdržljivost vaših mišic in aerobno telesno pripravljenost.

Dolgotrajna vadba pri
zmerni obremenitvi in
osnovna vadba

Odlično! Ta dolga vadba je izboljšala vašo vzdržljivost mišic in aerobno telesno
pripravljenost. Razvila je tudi vašo osnovno vzdržljivost in sposobnost vašega telesa, da
med vadbo porablja maščobe.

Vadba pri zmerni
obremenitvi in osnovna
vadba

Odlično! Izboljšali ste vzdržljivost vaših mišic in aerobno telesno pripravljenost. Ta vadba
je tudi razvila vašo osnovno vzdržljivost in sposobnost vašega telesa, da med vadbo
porablja maščobe.

Dolgotrajna vadba pri
zmerni obremenitvi in
osnovna vadba

Odlično! Ta dolga vadba je izboljšala vašo osnovno vzdržljivost in sposobnost vašega
telesa, da med vadbo porablja maščobe. Razvila je tudi vzdržljivost vaših mišic in
aerobno telesno pripravljenost.

Osnovna vadba in vadba pri
zmerni obremenitvi

Odlično! Izboljšali ste svojo osnovno vzdržljivost in sposobnost vašega telesa, da med
vadbo porablja maščobe. Ta vadba je tudi razvila vzdržljivost vaših mišic in aerobno
telesno pripravljenost.

Dolgotrajna osnovna vadba Odlično! Ta dolga vadba nizke intenzivnosti je izboljšala vašo osnovno vzdržljivost in
sposobnost vašega telesa, da med vadbo porablja maščobo.

Osnovna vadba Odlično! Ta vadba nizke intenzivnosti je izboljšala vašo osnovno vzdržljivost in
sposobnost vašega telesa, da med vadbo porablja maščobe.

Vadba okrevanja Zelo dobra vadba za okrevanje. Nizko intenzivne vaje, kot je ta, omogočajo vašemu
telesu, da se prilagodi na vašo vadbo.

TEKAŠKI PROGRAM

Tekaški program Polar je prilagojen načrt teka, pripravljen na uporabo, ki vam bo v pomoč pri pripravi na tekaški
dogodek. Ne glede na to, ali se pripravljate na 5-kilometrski tek ali maraton, vam tekaški program pove, kako, v
kakšnem obsegu in kako pogosto morate izvajati vadbo.

Tekaški program Polar temelji na vaši telesni pripravljenosti in je zasnovan tako, da je vaša vadba pravilna in da
ne vodi v pretreniranost. Tekaški program Polar je prilagojen vašemu dogodku, vašim telesnim značilnostim,
zgodovini vadbe in času priprave. Na voljo so programi za 5-kilometrski ali 10-kilometrski tek, polmaraton in
maraton. Več informacij o tekaškem programu je na voljo tukaj.

http://support.polar.com/en/support/polar_running_program?product_id=63839
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Tekaški program Polar je na voljo brezplačno. Preprosto se prijavite v spletno storitev Polar Flow prek
flow.polar.com, tapnite možnost PROGRAMS (PROGRAMI) na vrhu strani in že ste v nizki pripravljenosti na
vadbo.

TEKAŠKI INDEKS

Tekaški indeks je preprost način za spremljanje sprememb v tekaški zmogljivosti. Vrednost tekaškega indeksa je
ocena maksimalne aerobne tekaške zmogljivosti, na katero vpliva aerobna telesna pripravljenost in
ekonomičnost teka. Z beleženjem tekaškega indeksa skozi čas lahko spremljate svoj napredek. Izboljšanje
pomeni, da tek pri določenem tempu zahteva manjši napor ali pa da je vaš tempo hitrejši pri določeni stopnji
napora.

Za kar se da točne podatke o svoji zmogljivosti poskrbite, da ste nastavili vrednost vašega HRmax in HRrest.

Tekaški indeks se izračuna med vsako vadbo, ko je v uporabi senzor srčnega utripa in vklop GPS funkcije in, ko so
izpolnjene naslednje zahteve:

• Športni profil za tekaški šport (tek, tek po cesti, tek po naravnih poteh itn.)

• Hitrost mora biti 6 km/h/3,75 mi/h ali večja in trajanje mora biti vsaj 12 minut

Izračun se prične, ko pričnete beležiti vadbo. Med vadbo se lahko ustavite dvakrat, na primer pri semaforju, ne
da bi pri tem zmotili izračun. Po vadbi vaš M600 prikaže vrednost tekaškega indeksa in shrani rezultat v vadbeni
povzetek.

Primerjajte svoj rezultat s spodnjo tabelo.

KRATKOROČNA ANALIZA

Moški

Starost/Leta Zelo nizko Nizko Zadovoljivo Zmerno Dobro Zelo dobro Odlično

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://flow.polar.com/
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Ženske

Starost/Leta Zelo nizko Nizko Zadovoljivo Zmerno Dobro Zelo dobro Odlično

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

Razvrstitev temelji na pregledu literature 62 študij, v katerih so neposredno merili VO2max pri zdravih odraslih
ljudeh v ZDA, Kanadi in 7 evropskih državah. Referenca: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms for males
and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

V tekaških indeksih lahko pride do dnevnih sprememb zaradi spremembe tekaških okoliščin. Veliko dejavnikov
lahko vpliva na tekaški indeks. Na zabeležene vrednosti v določenem dnevu vplivajo spremembe v okoliščinah
teka, npr. različne podlage, veter ali temperature ter drugi dejavniki.

DOLGOROČNA ANALIZA

Posamezne vrednosti tekaškega indeksa tvorijo trend, ki predvidi vaš uspeh pri teku na določene razdalje.

Naslednja tabela ocenjuje trajanje, ki ga lahko doseže tekač pri določenih razdaljah, ko je zmogljivost
maksimalna. Uporabite svoje dolgoročno povprečje tekaškega indeksa pri interpretaciji tabele. Predvidevanje je
najboljše za tiste vrednosti tekaškega indeksa, ki so bile prejete v hitrostnih in tekaških razmerah, ki so podobne
ciljni zmogljivosti.

Tekaški indeks Cooperjev test
(m)

5 km (h:mm:ss) 10 km (h:mm:ss) Pol maraton Maraton

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

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

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

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

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

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

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

50 2500 0:25:20 0:52:40 1:57:00 4:02:00



82

Tekaški indeks Cooperjev test
(m)

5 km (h:mm:ss) 10 km (h:mm:ss) Pol maraton Maraton

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBMOČJA SRČNEGA UTRIPA

Razpon od 50 do 100 % vašega maks. srčnega utripa se deli na pet območij srčnega utripa. Če srčni utrip
ohranite v določenem območju srčnega utripa, lahko enostavno nadzorujete intenzivnost svoje vadbe. Vsako
območje srčnega utripa prinaša določene koristi in poznavanje teh vam bo omogočilo, da boste dosegli želene
rezultate.

Kaj so območja srčnega utripa?

KADENCA PREK ZAPESTJA

Funkcije kadence prek zapestja vam omogoča merjenje kadence med tekom, ne da bi za to potrebovali ločen
senzor korakov. Vašo kadenco s pomočjo gibov zapestja meri vgrajen merilnik pospeševanja.

Funkcija merjenja kadence prek zapestja je na voljo za naslednje športe: hoja, lahkoten tek, tek, tek po cesti, kros,
tek po brezpotjih, tek na tekaški stezi in ultramaraton.

Če si želite kadenco ogledati med vadbo, pojdite v aplikacijo Polar Flow > Sport Profiles (Športni profili) >
tapnite športni profil, ki ga želite urejati, > Change settings (Spremeni nastavitve) / Edit (Uredi) in dodajte
Running cadence (Tekaška kadenca) dodajte v možnost Training views (Pogledi vadbe) za športni profil, ki ga
uporabljate med tekom. Nastavitve športnega profila lahko spreminjate v spletni storitvi Polar Flow > Sport
Profiles (Športni profili) > Edit (Uredi). Povprečna in največja kadenca bosta po koncu vadbe prikazani v
povzetku vadbe v aplikaciji Polar na napravi M600 ter aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi Polar Flow.

https://www.polar.com/sl/smart-coaching/what-are-heart-rate-zones
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Če želite uporabljati to funkcijo, morate imeti v napravi M600 nameščeno vsaj različico aplikacije Polar 1.4, ki
je združena s telefonom Android, ali vsaj različico aplikacije Polar 2.0, ki je združena s telefonom iPhone.

Za več informacij o uporabi tekaške kadence pri vadbi najdete na straneh za podporo družbe Polar.

PLAVANJE

Polar M600 je vodoodporen do globine 10 metrov in ga lahko uporabljate pri plavanju.

Ko z aplikacijo Polar beležite vadbo, lahko voda prepreči optimalno merjenje srčnega utripa na zapestju.
Aplikacija Polar pa bo kljub temu zbirala podatke o vaši dejavnosti prek gibov zapestja med plavanjem, hkrati pa
si lahko ogledate tudi metriko plavanja, pripravljeno na osnovi plavalne vadbe.

Ne pozabite, senzorja srčnega utripa Polar med plavanjem ne morete uporabiti skupaj s pasom za pritrditev
na prsi in uro M600, saj funkcija Bluetooth ne deluje v vodi.

METRIKA PLAVANJA (V BAZENU)

Metrika plavanja vam omogoča analizo vsake plavalne vadbe ter dolgoročno spremljanje vaše učinkovitosti in
napredka. Metrika beleži preplavano razdaljo, čas in tempo, frekvenco zamahov, prav tako pa prepozna vaš
plavalni slog. S pomočjo rezultata SWOLF pa lahko izboljšate tudi svojo plavalno tehniko.

Za čim bolj natančne podatke se prepričajte, da ste v nastavitvah izbrali roko, na kateri nosite uro M600.
Nastavite jo lahko v aplikaciji Polar Flow pod možnostjo Devices (Naprave) > Polar M600 (Polar M600) ali v
spletni storitvi Polar Flow pod možnostjo Ime/profilna slika > Products (Izdelki) > Polar M600 (Polar M600) >
Settings (Nastavitve).

Metrika plavanja je na voljo za športna profila Plavanje in Plavanje v bazenu. Če želite uporabljati metriko
plavanja, morate imeti v uri M600 nameščeno vsaj različico aplikacije Polar 2.0.

PLAVALNI SLOGI

Ura M600 prepozna vaš plavalni slog ter izračuna njegovo specifično metriko in skupne vrednosti za celotno
vadbo.

Plavalni slogi, ki jih prepozna ura M600:

• Prosti slog

• Hrbtni slog

• Prsni slog

• Delfin

TEMPO IN RAZDALJA

Meritvi tempa in razdalje temeljita na dolžini bazena. Zato se morate za ustrezne podatke prepričati, da ste
nastavili ustrezno dolžino bazena. Ura M600 zazna, ko naredite obrat, ter na osnovi zabeleženih informacij

http://support.polar.com/en/support/how_to_utilize_running_cadence_in_your_training
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izračuna pravilni tempo in razdaljo.

ZAMAHI

Ura M600 zabeleži, koliko zamahov naredite v eni minuti ali v eni dolžini. S temi informacijami bolje spoznate
svojo tehniko plavanja, tempo in časovno koordinacijo.

SWOLF

SWOLF (sestavljenka besed »swimming« (plavanje) in »golf«) predstavlja posredno meritev učinkovitosti. SWOLF
se izračuna tako, da se sešteje skupni čas in število zamahov glede na dolžino bazena. Na primer: 30 sekund in
10 zamahov za eno dolžino bazena pomeni oceno 40 na lestvici SWOLF. Na splošno velja, da manjši rezultat
SWOLF za določeno razdaljo ali slog pomeni večjo učinkovitost.

Rezultat SWOLF je zelo individualen, zato ga ne primerjajte z rezultati SWOLF drugih plavalcev. Je osebno orodje,
ki vam pomaga izboljšati in uskladiti vašo tehniko ter poiskati optimalno učinkovitost pri različnih slogih.

NASTAVLJANJE DOLŽINE BAZENA

Izbrati morate pravilno dolžino bazena, saj ta podatek vpliva na izračun ritma, razdalje in frekvence zamahov, kot
tudi na vaš rezultat SWOLF. Izbirate lahko med 25 metri, 50 metri in 25 jardi, vendar lahko tudi ročno nastavite
poljubno dolžino bazena. Najmanjša dolžina, ki jo lahko nastavite, je 20 metrov/jardov.

Izbrano dolžino bazena si lahko ogledate v načinu pred vadbo, ko drsite po seznamu športnih profilov na uri
M600, da prikažete športni profil za plavanje ali plavanje v bazenu. Če želite dolžino bazena spremeniti tukaj,
sledite spodnjim navodilom.

ZA SPREMINJANJE DOLŽINE BAZENA

1. Drsite po seznamu športnih profilov na uri M600, da poiščete športni profil plavanje ali plavanje v bazenu.
2. Tapnite ikono bazena ob ikoni za šport.
3. Tapnite eno od prednastavljenih dolžin bazena. Če želite nastaviti poljubno dolžino, tapnite Customize

(Prilagodi). Nastavite lahko poljubno dolžino bazena, in sicer med 50 in 250 metri/jardi. Tapnite dolžino, ki
jo želite uporabiti. Mersko enoto za dolžino bazena lahko nastavite tudi tako, da tapnete možnost Pool
length (m/yd) (Dolžina bazena (m/yd)) na vrhu seznama, nato pa tapnete enoto, ki jo želite uporabiti.

Spoznajte, kako lahko prek telefona na straneh za podporo družbe Polar v uro M600 dodajate nove športne
profile.

ZA ZAČETEK PLAVALNE VADBE

1. S pritiskom prednjega gumba na uri M600 odprite aplikacijo Polar.
2. Seznam športnih profilov odprete tako, da tapnete možnost Training (Vadba) ali pritisnete prednji gumb.
3. Drsite po seznamu športnih profilov v uri M600, da poiščete športni profil Swimming (Plavanje) ali Pool

swimming (Plavanje v bazenu).
4. Preverite, ali je nastavljena ustrezna dolžina bazena (prikazana na zaslonu).
5. Pritisnite prednji gumb, da začnete beležiti vadbo.

Prikaz v pogledih vadbe na uri M600 lahko prilagajate v mobilni aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles
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Po koncu vadbe si lahko ogledate podrobno razčlenitev plavalne vadbe v aplikaciji Polar Flow in spletni storitvi
Polar Flow.
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NASTAVITVE

DOSTOP DO STORITEV

Nastavitve pametne ure M600 lahko pregledujete in urejate v aplikaciji za nastavitve.

ZA PRIKLIC NASTAVITEV

1. Pritisnite stranski gumb za vklop, da odprete meni z aplikacijami.
2. Poiščite možnost Settings (Nastavitve) in jo tapnite.

ALI

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono za nastavitve.

NASTAVITVE PRIKAZOVALNIKA
ZA PRILAGAJANJE SVETLOSTI PRIKAZOVALNIKA

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Display (Zaslon) in jo tapnite.
2. Tapnite Adjust brightness (Prilagodi svetlost).
3. Izberite želeno svetlost in jo tapnite.

Če zmanjšate svetlost prikazovalnika na uri, lahko s tem podaljšate življenjsko dobo baterije.

VKLOP/IZKLOP NAČINA STALNO VKLOPLJENEGA PRIKAZOVALNIKA

Izberete lahko, ali na zatemnjenem zaslonu prikazan čas ali bo ta popolnoma izklopljen, ko ure ne uporabljate.

ZA SPREMINJANJE NASTAVITVE PREK URE M600

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Display (Zaslon) in jo tapnite.
2. Tapnite Always-on screen (Stalno vklopljen prikazovalnik), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva

modro) ali izklopite (stikalo se obarva sivo).

ZA SPREMINJANJE NASTAVITVE PREK MOBILNEGA TELEFONA

1. V mobilnem telefonu zaženite aplikacijo Wear OS by Google.
2. Tapnite ikono za nastavitve.

Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Poiščite možnost M600 pod možnostjo Device settings
(Nastavitve naprave) in jo tapnite.

3. S stikalom vklopite ali izklopite možnost Always-on screen (Stalno vklopljen prikazovalnik).
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Če je vklopljen način stalno vklopljenega prikazovalnika, prikazovalnik ure M600 pa je črn, lahko
prikazovalnik znova vklopite tako, da ga tapnete, da zapestje s pametno uro hitro dvignete predse ali da
pritisnete stranski gumb za vklop.

Če nastavite, da se prikazovalnik ure M600 izklopi, ko pametne ure ne uporabljate, boste podaljšali
življenjsko dobo baterije.

VKLOP/IZKLOP ZAKLEPA PRIKAZOVALNIKA

Samodejni zaklep prikazovalnika lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, ko ure M600 ne nosite. Nastavite
lahko, da lahko zaklenjeni prikazovalnik odprete tako, da narišete vzorec za zaklepanje mobilnega telefona, da
vnesete številko PIN ali da vnesete geslo.

ZA VKLOP ZAKLEPA PRIKAZOVALNIKA

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo
tapnite.

2. Tapnite možnost Screen lock (Zaklepanje zaslona).
3. Izberete lahko Pattern (Vzorec), PIN (Številka PIN), Password (Geslo) ali None (Brez) (izklop).
4. Da ustvarite vzorec za zaklepanje zaslona, številko PIN ali geslo, sledite zaslonskim navodilom.

Ko je zaklep prikazovalnika nastavljen tako, da se samodejno vklopi, lahko prikazovalnik zaklenete tudi ročno:

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo
tapnite.

2. Tapnite možnost Lock screen now (Zaslon zakleni zdaj).
3. Izbiro potrdite tako, da tapnete kljukico.

ZA IZKLOP ZAKLEPA PRIKAZOVALNIKA

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Personalization (Individualno prilagajanje) in jo
tapnite.

2. Tapnite možnost Screen lock Automation (Samodejno zaklepanje zaslona).
3. Narišite vzorec za zaklepanje prikazovalnika ali vnesite številko PIN ali geslo.
4. Poiščite možnost None (Brez) in jo tapnite.
5. Izklop samodejnega zaklepanja zaslona potrdite tako, da tapnete kljukico.

VKLOP/IZKLOP ZASLONA NA DOTIK

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

Kadar ne želite, da se prikazovalnik odziva na dotik, npr. v vodi, lahko omogočite zaklep funkcije dotika, ki izklopi
zaslon na dotik vaše pametne ure.

Za vklop funkcije zaklepa zaslona

1. Podrsnite na domačem zaslonu od zgoraj navzdol
2. Tapnite ikono za nastavitve.
3. Tapnite Display (Zaslon).
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4. Tapnite možnost Touch lock (Zaklep funkcije dotika).
5. Izbiro zaklepa funkcije dotika potrdite tako, da tapnete kljukico.

Za izklop funkcije zaklepa zaslona

• Pritisnite stranski gumb za vklop.

ZA PRILAGAJANJE VELIKOSTI PISAVE

Če želite, lahko spremenite velikost besedila na prikazovalniku ure M600.

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Display (Zaslon) in jo tapnite.
2. Tapnite Font size (Velikost pisave).
3. Izbirate lahko med možnostma Small (Majhna) in Normal (Običajna). Želeno velikost pisave vklopite

tako, da jo tapnete.

ZA PRIBLIŽEVANJE IN POMANJŠEVANJE PREK PRIKAZOVALNIKA URE M600

Če slabo vidite vsebino na prikazovalniku ure M600, lahko vklopite funkcijo povečave.

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Accessibility (Dostopnost) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost Magnification gestures (Kretnje za povečavo).
3. Izbiro potrdite tako, da tapnete kljukico.

Po vklopu povečave lahko približate in pomanjšate prikazovalnik ure M600 tako, da trikrat tapnete
prikazovalnik.

NASTAVITVE PRIKAZOV URE

Prikaz ure lahko prilagodite svojemu slogu.

Če za prikaz ure izberete »Polar Combo« (privzeti prikaz ure), »Polar Activity« ali »Polar Jumbo«, boste lahko na
domačem zaslonu spremljali napredek svoje dnevne dejavnosti.

ZA SPREMINJANJE PRIKAZA URE PREK URE M600

1. Na domačem zaslonu podrsnite od desne proti levi.
2. Tapnite možnost +Add more watch faces (+Dodajte več prikazov ure), da odprete seznam prikazov ure,

ki so na voljo v uri M600.
3. Tapnite prikaz ure, ki ga želite uporabiti.



89

Preprosto lahko preklopite na nedavno uporabljen prikaz ure: Preprosto podrsnite od desne proti levi na
aktivnem domačem zaslonu, da odprete meni nedavno uporabljenih prikazov ure, nato pa poiščite želenega in
ga tapnite.

ZA PRILAGAJANJE PRIKAZA URE PREK MOBILNEGA TELEFONA

1. V mobilnem telefonu zaženite aplikacijo Wear OS by Google.
2. Izberite enega od prikazov v možnosti Watch faces (Prikazi ure) ali tapnite More (Več), da si ogledate več

možnosti.
3. Tapnite prikaz, ki ga želite uporabiti.

Za uporabnike mobilnih telefonov Android: več možnosti prikazov ure lahko pridobite prek aplikacij
neodvisnih izdelovalcev. V aplikaciji Wear OS by Google v mobilnem telefonu tapnite MORE (VEČ) ob možnosti
Watch faces (Prikazi ure), nato pa na dnu menija tapnite možnost Get more watch faces (Pridobi več prikazov
ure).

Iz aplikacije Google Play Store na pametni uri lahko v uro M600 prenesete nove prikaze ure.

ZA PRENOS NOVIH PRIKAZOV URE V M600

1. Na domačem zaslonu podrsnite od desne proti levi.
2. Tapnite možnost +Add more watch faces (+Dodajte več prikazov ure), da odprete seznam privzetih

prikazov ure, ki so na voljo v uri M600.
3. S spodnjega dela seznama tapnite Get more watch faces (Zagotovi več prikazov ure), da odprete

trgovino Google Play Store.
4. Drsite po seznamu razpoložljivih prikazov ure.
5. Za ogled več informacij o prikazu ure ga tapnite.
6. Za prenos novega prikaza ure v M600 tapnite Install (Namesti).

ZAPLETI, POVEZANI S PRIKAZI URE

Na nekaterih prikazih ure boste lahko videli različne informacije iz aplikacij ure M600, ki jih lahko izvršite. Če
prikaz ure podpira zaplete zaradi tretjih aplikacij, lahko spremenite informacije, ki so prikazani v prikazu ure.

ZA DODAJANJE ZAPLETOV, POVEZANIH S PRIKAZI URE

1. Odprite nastavitve za zaplete prikaza ure tako, da tapnete domači zaslon in ga pridržite.
2. Tapnite možnost Data (Podatki).
3. Tapnite lokacijo zapleta.
4. Drsite po seznamu razpoložljivih aplikacij za razreševanje zapletov in tapnite tisto, ki jo želite uporabiti.

Nekatere aplikacije bodo imele na voljo več elementov: drsite po seznamu razpoložljivih elementov in
tapnite tistega, ki ga želite uporabiti.

5. Zgornja koraka ponovite za vsako mesto zapleta.
6. Za izhod načina iz prilagajanja pritisnite stranski gumb za vklop.
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VARČEVANJE Z BATERIJO

V načinu varčevanja z baterijo bodo nekatere aktivnosti na napravi M600 omejene, da se podaljša življenjska
doba pametne ure. Varčevanje z baterijo omeji naslednje:

• Vibriranje

• Lokacijske storitve

• Uporabo Wi-Fi in mobilnih podatkov

• Posodobitve podatkov in aplikacij

• Stalno vklopljen prikazovalnik

ZA VKLOP/IZKLOP VARČEVANJA Z BATERIJO

1. Podrsnite na domačem zaslonu od zgoraj navzdol
2. Tapnite ikono za nastavitve.
3. Tapnite možnost System (Sistem).
4. Tapnite Battery saver (Varčevanje z baterijo), da vklopite (stikalo se obarva modro) varčevanje z baterijo

ali ga izklopite (stikalo se obarva sivo).
5. Vklop načina varčevanja z baterijo potrdite tako, da tapnete kljukico.

NASTAVITVE OBVEŠČANJA NA URI M600

Če želite, lahko spremenite dolžino prikaza predogleda obvestila na prikazovalniku ure M600.

ZA SPREMINJANJE NASTAVITEV PREDOGLEDA OBVESTIL

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Notifications (Obvestila) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost Notification previews (Predogledi obvestil).
3. Tapnite nastavitev, ki jo želite uporabiti. Izbirate lahko med možnostmi High (Visoko) (Vedno prikaži),

Normal (Normalno) (prikaži za 5 s) in Off (Izklop) (Nikoli ne prikaži).

Vsa obvestila lahko izklopite tako, da vklopite način »Ne moti«.

ZA VKLOP NAČINA »NE MOTI« NA URI M600

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono »Ne moti«.

Oglejte si tudi, kako lahko z vklopom načina kina izklopite vsa obvestila in prikazovalnik.

Sami lahko nastavite vrste obvestil, ki jih želite prejemati, tudi ko je vklopljen način »Ne moti«.
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Za urejanje načina »Ne moti«

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Notifications (Obvestila) in jo tapnite.
2. Tapnite Do not disturb unless... (Ne moti, razen ...)
3. Tapnite nastavitev, ki jo želite uporabiti. V naslednjih primerih lahko nastavite, da bo funkcija »Ne moti« 

prezrta: dohodni Calls from favorites (Klici priljubljenih), dohodni Reminders (Opomniki), Events
(Dogodki) na dnevnem redu ali nastavljeni Alarms (Alarmi).

OBVESTILA IZ ZDRUŽENEGA MOBILNEGA TELEFONA

Številna obvestila, ki se prikažejo na združenem telefonu, se prikažejo tudi na uri M600. Vaša ura M600
uporablja nastavitve obveščanja, ki ste jih nastavili za posamezne aplikacije na telefonu. Če ste aplikaciji
omogočili prikazovanje obvestil na telefonu, lahko ta obvestila prejmete tudi prek pametne ure. Vaša ura ob
prejetem obvestilu samo zavibrira brez zvoka. Če opustite obvestilo na pametni uri, ga sočasno opustite tudi na
telefonu in obratno.

Nadzorujete lahko, katere aplikacije na vašem telefonu lahko v uro M600 pošiljajo obvestila.

ZA BLOKIRANJE APLIKACIJ

1. Odprite aplikacijo Wear OS by Google na telefonu in tapnite ikono Settings (Nastavitve).
2. Tapnite možnost Block(ed) app notifications (Blokiraj/-na obvestila iz aplikacij).
3. Na mobilnih telefonih Android: Tapnite ikono plusa in na seznamu izberite aplikacijo, ki jo želite dodati

na seznam blokiranih aplikacij.
Na mobilnih telefonih iPhone: Tapnite možnost + Add apps to block list (+ Dodaj aplikacije na seznam
blokiranih aplikacij) in na seznamu izberite aplikacijo, ki jo želite dodati na seznam blokiranih aplikacij. Za
shranjevanje sprememb tapnite DONE (KONČANO).

ZA ODSTRANITEV BLOKADE APLIKACIJE

1. Odprite aplikacijo Wear OS by Google na telefonu in tapnite ikono Settings (Nastavitve).
2. Tapnite možnost Block(ed) app notifications (Blokiraj/-na obvestila iz aplikacij).
3. Na mobilnih telefonih Android: Tapnite »X« ob aplikaciji, za katero želite odstraniti blokado.

Na mobilnih telefonih iPhone: Tapnite možnost EDIT (UREDI) in UNBLOCK (ODBLOKIRAJ) ob aplikaciji,
ki jo želite odstraniti s seznama blokiranih aplikacij. Na koncu tapnite možnost DONE (KONČANO).

Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android

Ko telefon Android povežete z uro M600, ga lahko utišate tako, da alarmov in klicev na nobeni od naprav ne
spremlja vibriranje. Obvestila bodo še naprej prikazana na telefonu.
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ZA PRILAGAJANJE JAKOSTI VIBRIRANJA ZA OBVESTILA

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije.
2. Tapnite Apps & notifications (Aplikacije in obvestila).
3. Tapnite Vibration pattern (Vzorec vibriranja).
4. Izberite jakost vibriranja: Normal (Normalno), Long (Dolgotrajno) ali Double (Dvojno).

ZA UTIŠANJE POVEZANEGA TELEFONA

1. Odprite aplikacijo Wear OS by Google na telefonu in tapnite ikono Settings (Nastavitve).
2. V meniju General settings (Splošne nastavitve) vklopite možnost Silence phone while wearing watch

(Utišaj telefon med uporabo ure).

NASTAVITVE DATUMA IN ČASA

Na uri M600 lahko ročno nastavite datum in čas ali ju ročno sinhronizirate iz vašega mobilnega telefona ali
omrežja*.

ZA SPREMEMBO NASTAVITEV DATUMA IN ČASA

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost System (Sistem) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost Date & time (Datum in čas).
3. Tapnite možnost Automatic date & time (Samodejna datum in čas).
4. Izberite in tapnite možnost, ki jo želite uporabiti:

• Sync from phone (Sinhronizacija iz telefona)

• Sync from phone (Sinhronizacija prek omrežja): Če izberete to možnost, boste lahko izbirali tudi 24-urni ali
12-urni prikaz časa.

• OFF (IZKLOP): Če izberete to možnost, jo ročno nastavite tako, da tapnete Set date (Nastavi datum) in Set
time (Nastavi čas). Tukaj boste lahko tudi izbirali 24-urni ali 12-urni zapis časa.

V teh nastavitvah datuma in časa lahko izberete tudi, ali boste časovni pas sinhronizirali iz telefona ali ga
nastavili ročno.

*Velja samo za ure Polar M600, ki ste jih združili s telefonom Android.

LETALSKI NAČIN

V letalskem načinu sta povezavi Bluetooth in Wi-Fi na vaši uri M600 izklopljeni. Še naprej lahko uporabljate
določene osnovne funkcije vaše pametne ure, npr. izvajate lahko vadbo z aplikacijo Polar in merjenjem srčnega
utripa na zapestju. Ure M600 pa ne morete uporabljati za sinhronizacijo podatkov z mobilno aplikacijo Polar
Flow ali skupaj s katerim koli brezžičnim dodatkom.

ZA IZKLOP/VKLOP LETALSKEGA NAČINA

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono letala.
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ALI

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Connectivity (Povezljivost) in jo tapnite.
2. Drsite po seznamu in poiščite možnost Airplane mode (Letalski način).
3. Tapnite Airplane mode (Letalski način), da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva modro) ali izklopite

(stikalo se obarva sivo).

NAČIN KINA

V načinu kina se prikazovalnik ure M600 in vsa obvestila začasno izklopijo. Prikazovalnik se ne osvetli, tudi če
obrnete zapestje ali se dotaknete prikazovalnika.

ZA VKLOP NAČINA KINA

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in da je prikazan domači zaslon.
2. Za dostop do menija za hitre nastavitve podrsnite na prikazovalniku od zgoraj navzdol.
3. Tapnite ikono Theater mode (Način kina).

ZA IZKLOP NAČINA KINA

• Pritisnite stranski gumb za vklop.

DOVOLJENJA

Opredelite lahko vrste informacij, ki jih lahko uporabljajo različne aplikacije ure M600.

ZA UREJANJE NASTAVITEV DOVOLJENJ

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost Apps (Aplikacije) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost System Apps (Sistemske aplikacije).
3. Drsite po seznamu, da poiščite aplikacijo ali storitev, za katero želite urejati dovoljenja, in jo tapnite.
4. Tapnite Permissions (Dovoljenja).
5. Tapnite različna dovoljenja, da to nastavitev vklopite (stikalo se obarva modro) ali izklopite (stikalo se

obarva sivo).

NASTAVITVE JEZIKA

Med nastavijo ure M600 lahko izberete jezik, ki ga želite uporabljati. Izbirate lahko med naslednjimi jeziki:

• Kantonščina (Hongkong)

• Danščina

• Nizozemščina

• Angleščina (ZDA, VB)

• Finščina

• Francoščina (Francija, Kanada)
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• Nemščina

• Indonezijščina

• Italijanščina

• Japonščina

• Korejščina

• Mandarinščina (Tajvan)

• Norveščina (Bokmål)

• Poljščina

• Portugalščina (Brazilija)

• Ruščina

• Španščina (ZDA, Španija, Latinska Amerika)

• Švedščina

• Tajščina

• Turščina

• Vietnamščina

Upoštevajte, da bo pametna ura sčasoma kopirala nastavitev jezika, ki je nastavljena v vašem telefonu. Oziroma
če v uri M600 nastavite drug jezik, kot ga imate nastavljenega na vašem telefonu, bo ura preklopila na jezik,
nastavljen v telefonu. To pravilo ne velja, če ura M600 ne podpira jezika telefona. Ura vas v tem primeru obvesti,
da želena nastavitev jezika ni podprta. Na pametni uri boste lahko še naprej uporabljali drug jezik.

ZA SPREMINJANJE JEZIKA NA URI M600

• Spremenite jezik, ki ga uporabljate na združenem telefonu.

Aplikacija Polar na uri M600 ne podpira nekaterih jezikov, ki so na voljo v operacijskem sistemu Wear OS by
Google. Če se odločite, da boste na uri M600 uporabljali enega od nepodprtih jezikov, bo za jezik aplikacije Polar
na vaši pametni uri uporabljena angleščina (ZDA).

Poleg angleščine (ZDA) aplikacija Polar podpira še naslednje jezike:

• Nizozemščina

• Danščina

• Finščina

• Francoščina (Francija)

• Nemščina

• Indonezijščina

• Italijanščina

• Japonščina
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• Korejščina

• Norveščina (Bokmål)

• Poljščina

• Portugalščina (Portugalska)

• Ruščina

• Španščina (Španija)

• Švedščina

• Turščina

PONOVNI ZAGON IN PONASTAVITEV

Kot pri drugih elektronskih napravah vam priporočamo, da uro M600 občasno izklopite.

Če imate težave pri uporabi ure M600, jo lahko ponovno zaženete. S ponovnim zagonom ure M600 iz nje ne
boste izbrisali nobenih nastavitev ali osebnih podatkov.

ZA PONOVNI ZAGON URE M600

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost System (Sistem) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost Restart (Ponovni zagon).
3. Ponovni zagon potrdite tako, da tapnete kljukico.

ALI

• Pritisnite in pridržite stranski gumb za vklop, dokler se na prikazovalniku ne prikaže Polarjev logotip.

Včasih s ponovnim zagonom elektronske naprave ne dosežete želenega rezultata. Če imate težave pri ponovni
vzpostavitvi povezave med uro M600 in mobilnim telefonom ter ste izvedli že ostale nasvete za odpravljanje
težav, vendar ju ni bilo mogoče znova povezati, lahko prekinete seznanitev ure M600 in vašega telefona ter uro
M600 ponastavite tovarniške nastavitve.

Pri tem pa upoštevajte, da se pri ponastavitvi iz ure M600 izbrišejo vsi osebni podatki in nastavitve, zato jih
boste morali znova nastaviti in prilagoditi.

Za ponastavitev naprave M600 na tovarniške nastavitve morate prekiniti seznanitev pametne ure in telefona ter
napravo M600 ponastaviti skladno s spodnjimi navodili.

Za uporabnike mobilnih telefonov Android

ZA PREKINITEV SEZNANITVE NAPRAVE M600 IN TELEFONA TER PONASTAVITEV URE M600

1. V aplikaciji Wear OS by Google na vašem telefonu odprite možnost Settings (Nastavitve).
2. Pod možnostjo Device settings (Nastavitve naprave) tapnite možnost Polar M600.
3. Tapnite UNPAIR WATCH (PREKINI SEZNANITEV URE).

http://support.polar.com/en/support/troubleshooting_reconnecting_m600_and_my_phone_android_wear_20_and_up?product_id=87440&category=faqs
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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4. Prekinitev seznanitve potrdite, tako da tapnete UNPAIR WATCH (PREKINI SEZNANITEV URE). S tem
boste hkrati ponastavili svojo uro.

ZA PONOVNO SEZNANITEV URE M600 IN TELEFONA

1. V telefonu zaženite aplikacijo Wear OS by Google.
2. Za dokončanje ponovne seznanitve ure M600 in telefona sledite navodilom na zaslonu ali si oglejte

navodila v poglavju Setting up your M600 (Nastavljanje ure M600). Ne pozabite znova nastaviti ure
M600 v aplikaciji Polar Flow!

Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone

ZA PREKINITEV SEZNANITVE NAPRAVE M600 IN TELEFONA

1. V aplikaciji za nastavitve na telefonu tapnite možnost Bluetooth.
2. Na seznamu poiščite napravo Wear OS by Google in tapnite »i«.
3. Za prekinitev seznanitve tapnite Forget This Device (Pozabi to napravo).
4. Prekinitev seznanitve potrdite, tako da tapnete Forget Device (Pozabi napravo).

ZA PONASTAVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV NA URI M600

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost System (Sistem) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost Disconnect & reset (Prekini povezavo in ponastavi).
3. Ponastavitev potrdite tako, da tapnete kljukico.

ZA PONOVNO SEZNANITEV URE M600 IN TELEFONA

1. V aplikaciji Wear OS by Google na telefonu tapnite tri pike v zgornjem desnem kotu.
2. Tapnite Pair with new wearable (Združi z novo napravo, ki jo nosite).
3. Za dokončanje ponovne seznanitve ure M600 in telefona sledite navodilom na zaslonu ali si oglejte

navodila v poglavju Setting up your M600 (Nastavljanje ure M600). Ne pozabite znova nastaviti ure
M600 v aplikaciji Polar Flow!

POSODOBITEV SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME

Vaša naprava Polar M600 uporablja tehnologijo Wear OS by Google. Ko bo na voljo nova posodobitev programa
Wear OS by Google, boste prek ure M600 prejeli samodejno obvestilo. Prenos posodobitve se prenese v vašo
uro M600, ko pametno uro vključite za polnjenje in ko jo priključite v vaš telefon prek povezave Bluetooth, ko
ima vaš telefon internetno povezavo.

V pametni uri lahko tudi ročno preverite, ali je na voljo posodobitev programske opreme Wear OS by Google.

ZA ROČNO PREVERJANJE RAZPOLOŽLJIVIH POSODOBITEV

1. Krmarite do nastavitvene aplikacije ter poiščite možnost System (Sistem) in jo tapnite.
2. Tapnite možnost About (O izdelku).
3. Drsite po seznamu navzdol ter poiščite in tapnite System updates (Posodobitve sistema).
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Na prikazovalniku ure M600 se izpiše »System is up to date« (Sistem je posodobljen) ali »System update
available« (Na voljo je posodobitev sistema). Če je na voljo nova posodobitev, se prenos začne, ko pametno uro
vključite za polnjenje in ko jo priključite v vaš telefon prek povezave Bluetooth, ko ima vaš telefon internetno
povezavo.

ZA NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

Po prenosu posodobitve sistema v uro M600 boste prejeli obvestilo, da je posodobitev pripravljena za
namestitev.

1. Tapnite obvestilo.
2. Za začetek namestitve tapnite kljukico.

Vaša pametna ura se bo znova zagnala in vaš sistem Android se bo posodobil.

Oglejte si tudi poglavje Posodabljanje aplikacije Polar v tem uporabniškem priročniku in odgovor na vprašanje
Kako lahko preverim različice programske opreme ure M600 na straneh za podporo družbe Polar.

POSODABLJANJE APLIKACIJE POLAR

Spodnja navodila se nanašajo tudi na posodabljanje aplikacije Polar Watch Faces.

Aplikacija Polar v napravi M600 se posodablja prek aplikacije Play Store na vaši pametni uri.
Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Če želite na pametni uri uporabljati aplikacijo Play Store, morate
uro M600 povezati z omrežjem Wi-Fi ali s telefonom prek povezave Bluetooth, ko je na vašem telefonu
vzpostavljena internetna povezava.
Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Če želite uporabiti aplikacijo Play Store, morate uro M600 povezati
z omrežjem Wi-Fi.

Če aplikaciji Play Store dovolite, da samodejno posodablja aplikacije, boste s tem zagotovili tudi, da bo aplikacija
Polar v uri M600 vedno posodobljena z najnovejšimi izboljšavami in popravki.

Če ste v aplikaciji Play Store v uri M600 izklopili način samodejnega posodabljanja, boste v uro prejeli obvestilo,
ko bo na voljo posodobitev za aplikacijo Polar. Upoštevajte, da aplikacijo Polar v trgovini Play Store najdete pod
imenom Polar Flow - Activity & Sports! Za ročno posodabljanje aplikacije sledite spodnjim navodilom.

ZA ROČNO POSODABLJANJE APLIKACIJE POLAR

1. Za odpiranje aplikacije Play Store tapnite obvestilo o razpoložljivi posodobitvi za Polar Flow - Activity &
Sports.

2. V možnosti Updates (Posodobitve) tapnite Polar Flow - Activity & Sports.
3. Podrsnite navzgor, da najdete možnost Update (Posodobitev) in jo tapnete, da jo prenesete v pametno

uro.

Po uspešni namestitvi posodobitve Polar Flow - Activity & Sports v uro M600 boste prejeli obvestilo. Prejeli
boste obvestilo o uspešni posodobitvi aplikacij Polar.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions?product_id=87440&category=faqs
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Oglejte si tudi poglavje Posodabljanje sistemske programske opreme v tem uporabniškem priročniku in odgovor
na vprašanje Kako lahko preverim različice programske opreme ure M600 na straneh za podporo družbe Polar.

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

NEGA URE M600

Kot velja za vse elektronske naprave, je treba uro Polar M600 skrbno negovati. Spodnji predlogi vam bodo
pomagali pri izpolnjevanju garancijskih obveznosti in zagotavljanju dolge življenjske dobe izdelka.

Naprave ne polnite, ko je polnilni vhod moker.

Svojo vadbeno napravo ohranjajte čisto.

• Priporočamo, da napravo in silikonsko zapestnico po vsaki vadbi umijete pod tekočo vodo z blago milnico.
Napravo povlecite z zapestnice in ju umijte ločeno. Do suhega obrišite z mehko brisačo.

Napravo in zapestnico morate vedno oprati po uporabi v bazenu, kjer za zagotavljanje čistoče uporabljajo
klor.

• Če naprave ne nosite 24 ur na dan vse dni v tednu, pred shranjevanjem z naprave obrišite morebitno vlago.
Naprave ne shranjujte v embalaži iz materiala, ki ne diha, ali v vlažnem okolju, kot je plastična vrečka ali vlažna
torba za trening.

• Po potrebi jo do suhega obrišite z mehko brisačo. Za čiščenje nečistoč z vadbene naprave uporabite vlažno
papirno brisačo. Za ohranjanje vodoodpornosti vadbene naprave ne umivajte z vodo pod pritiskom. Nikoli
ne uporabljajte alkohola ali abrazivnih materialov, kot je jeklena volna ali kemikalije, ki se uporabljajo za
čiščenje.

• Ko uro M600 povežete z računalnikom ali adapterjem USB, preverite, da na polnilniku ure M600 ni vlage,
las, prahu ali umazanije. Morebitne nečistoče ali vlago odstranite z nežnim brisanjem. V izogib praskam za
čiščenje ne uporabljajte ostrih pripomočkov.

Obratovalna temperatura: -10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F.

SHRANJEVANJE

Vadbeno napravo shranite na hladnem in suhem mestu. Ne shranjujte ju v vlažnem okolju, v materialu, ki ne
diha (plastični vrečki ali športni torbi), ali blizu prevodnega materiala (mokre brisače). Ne izpostavljajte vadbene
naprave neposredni sončni svetlobi za dalj časa, na primer v avtu ali nameščeno na kolesu.

Priporočljivo je hraniti vadbeno napravo deloma ali popolnoma napolnjeno. Baterija med shranjevanjem počasi
izgublja svojo napolnjenost. Če boste vadbeno napravo shranjevali več mesecev, je priporočljivo, da jo ponovno
napolnite po vsakih nekaj mesecih. To bo podaljšalo življenjsko dobo baterije.

SERVIS

Priporočamo vam, da v dveletni garancijski dobi izdelek servisirate le pri pooblaščenem servisnem centru Polar
Service Center. Garancija ne vključuje škode ali škode, ki je posledica servisiranja brez pooblastila družbe Polar
Electro. Za več informacij glejte Limited International Polar Guarantee.
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Za informacije za stik in vse naslove Polarjevih servisnih centrov obiščite spletno stran support.polar.com in
spletno stran za vašo državo.

SNEMANJE ZAPESTNICE

Odstranjevanje in menjavanje zapestnice ure M600 je zelo preprosto. Priporočamo, da zapestnico snamete z
naprave po vsaki vadbi ter zapestnico in uro sperete pod tekočo vodo, da bo ura M600 ostala čista.

ZA ODSTRANJEVANJE ZAPESTNICE

1. Zapestnico na obeh straneh ukrivite, najprej na eni strani in nato na drugi, da jo odstranite z naprave.
Najbolj preprosto je, da zapestnico najprej odstranite na koncu, ki je najbližje polnilnemu vhodu.

2. Napravo povlecite z zapestnice.

ZA NAMEŠČANJE ZAPESTNICE

1. En del naprave namestite na svoje mesto.
2. Drug konec zapestnice nežno povlecite, da jo povlečete čez drug del naprave.
3. Prepričajte se, da je zapestnica spredaj in zadaj povsem poravnana z napravo.

INFORMACIJE O ODLAGANJU

Podjetje Polar vas spodbuja, da z upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je
mogoče, z ločenim zbiranjem elektronskih naprav po koncu življenjske dobe naprav prispevate k zmanjševanju
možnega vpliva odpadkov na okolje in zdravje ljudi. Ne odstranjujte tega izdelka med ostale komunalne
odpadke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Polar M600 je zasnovan za merjenje srčnega utripa in beleženje vaših dejavnosti. Ni namenjen nobeni drugi
uporabi.

Vadbena naprava ni namenjena pridobivanju okoljskih meritev, ki zahtevajo strokovno ali industrijsko
natančnost.

Priporočamo, da občasno očistite napravo in zapestni trak, da preprečite morebitne kožne težave zaradi
umazane zapestnice.

http://support.polar.com/
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MOTNJE

Elektromagnetne motnje in vadbena oprema

V bližini električnih naprav se lahko pojavijo motnje. Med vadbo z vadbeno napravo lahko motnje povzročijo tudi
postaje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN). Da bi se izognili neenakomernim odčitkom ali motnjam, se
odmaknite od možnih virov motenj.

Vadbena oprema z elektronskimi ali električnimi deli, kot so zasloni LED, motorji in električne zavore, lahko
povzročijo moteče razpršene signale.

Če vadbena naprava še vedno ne deluje z vadbeno opremo, je električni hrup opreme morda prekomeren za
brezžično merjenje srčnega utripa. Za več informacij obiščite support.polar.com.

ZMANJŠEVANJE TVEGANJA MED VADBO

Vadba lahko vključuje nekatera tveganja. Preden pričnete z rednim programom vadbe, odgovorite na naslednja
vprašanja, ki se nanašajo na vaše zdravstveno stanje. Če odgovorite pritrdilno na katero koli od teh vprašanj,
vam priporočamo, da se pred začetkom vadbenega programa posvetujete z zdravnikom.

• Ali v zadnjih petih letih niste bili telesno dejavni?

• Ali imate visok krvni tlak ali visok holesterol v krvi?

• Ali jemljete katero koli zdravilo za uravnavanje krvnega tlaka ali zdravilo za srce?

• Ali ste imeli v preteklosti težave z dihanjem?

• Ali imate simptome katere koli bolezni?

• Ali okrevate po resni bolezni ali zdravljenju?

• Ali uporabljate srčni spodbujevalnik ali katero drugo vsajeno elektronsko napravo?

• Ali kadite?

• Ali ste noseči?

Upoštevajte, da poleg intenzivnosti vadbe na srčni utrip vplivajo tudi zdravila za bolezni srca, krvni tlak, duševno
stanje, astma, dihanje itd. ter tudi nekateri energetski napitki, alkohol in nikotin.

Pomembno je, da ste dovzetni za odzive svojega telesa med vadbo. Če med vadbo začutite nenadno
bolečino ali prekomerno utrujenost, je priporočljivo, da z vadbo prenehate ali nadaljujete z manjšo
intenzivnostjo.

Pomnite! Če uporabljate srčni spodbujevalnik, defibrilator ali drugo vsajeno napravo, lahko uporabljate vadbene
računalnike Polar. Načeloma Polarjevi izdelki ne bi smeli vplivati na delovanje srčnega spodbujevalnika. V praksi
ni poročil o zaznanem vplivu na srčni spodbujevalnik. Kljub temu pa zaradi raznolikosti naprav, ki so na voljo, ne
moremo izdati uradnega zagotovila o skladnosti naših izdelkov s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi vsajenimi
napravami, kot so defibrilatorji. Če ste v dvomih ali med uporabo Polarjevih izdelkov občutite karkoli
nenavadnega, vas prosimo, da se obrnete na svojega zdravnika ali proizvajalca vstavljene elektronske naprave, ki
vam bo povedal, ali lahko napravo varno uporabljate.

http://support.polar.com/


102

Če ste alergični na katero koli snov v stiku s kožo ali, če sumite na alergično reakcijo zaradi uporabe izdelka,
preverite seznam materialov, navedenih v poglavju Tehnične specifikacij. Da bi preprečili kožne reakcije na
senzor srčnega utripa, ga nosite čez majico, vendar jo dobro navlažite pod elektrodami, da zagotovite brezhibno
delovanje.

Zaradi skupnega vpliva vlage in močne abrazije lahko barva odstopi s površine senzorja srčnega utripa ter
obarva oblačila. Če uporabljate parfum, kremo za sončenje ali repelent, morate zagotoviti, da ta ne pride v stik z
vadbeno napravo ali senzorjem srčnega utripa. Med uporabo ure se izogibajte nošenju oblačil, katerih barve bi
lahko obarvale vadbeno napravo (zlasti vadbene naprave v svetlih barvah).

ODVRAČANJE POZORNOSTI

Če po pametni uri brskate med vožnjo avtomobila, vožnjo s kolesom ali celo med tekom ali hojo, lahko to odvrne
vašo pozornost z okolice in privede do nevarnih okoliščin. Priporočamo vam, da ure Polar M600 ne uporabljate,
kadar lahko zaradi tega ogrozite svojo varnost. Upoštevajte lokalne zakone in predpise, ki prepovedujejo ali
omejujejo uporabo elektronskih naprav med npr. vožnjo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
POLAR M600

Operacijski sistem Wear OS by Google

Procesor Dvojedrni procesor MediaTek MT2601 z močjo 1,2 GHz na osnovi ARM Cortex-
A7

Vrsta baterije Litij-polimerna polnilna baterija 500 mAh

Čas delovanja (Android) 2 dni / 8 ur vadbe

Čas delovanja (iOS) 1,5 dneva / 8 ur vadbe

Delovna temperatura Od -10 °C do +50 °C/od 14 °F do 122 °F

Čas polnjenja Do dveh uri.

Temperatura polnjenja Od 0 °C do +40 °C/od 32 °F do 104 °F

Materiali Naprava:
Steklo Corning® Gorilla® 3
polikarbonat/akrilonitril butadien stiren/steklena vlakna
nerjavno jeklo
polimetil metakrilat
poliamid

Zapestnica:
silikon
polikarbonat
nerjavno jeklo

Natančnost signala GPS razdalja ±2 %, hitrost ±2 km/h

Vzorčna hitrost 1 s

Senzor srčnega utripa Optično merjenje sečnega utripa s 6 LED diodami
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Senzorji Merilnik pospeškov, senzor ambientne svetlobe, giroskop, vibracijski motor,
mikrofon

Vodoodpornost Primerno za plavanje (IPX8 10 m)

Zmogljivost pomnilnika 4 GB notranji pomnilnik + 512 MB RAM

Prikazovalnik 1,30", 240 x 240 slikovnih pik, gostota pik 260, transmisiven TFT zaslon

Teža 63 g

Mere 45 × 36 × 13 mm

Športna ura Polar M600 je združljiva s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android različice 4.3 ali
novejše ali iOS različice 9.0 ali novejše. V telefonu obiščite g.co/WearCheck in preverite, ali je združljiv z aplikacijo
Wear OS by Google.

Uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth®.

Ura M600 je združljiva z naslednjimi senzorji srčnega utripa Polar: Polar H6, H7, H10 in OH1.

ZDRUŽLJIVOST MOBILNE APLIKACIJE POLAR FLOW

Preverite najnovejše informacije o kompatibilnosti na spletni strani support.polar.com.

VODOODPORNOST POLARJEVIH IZDELKOV

Večina Polarjevih izdelkov lahko nosite med plavanjem. Kljub temu pa niso primerni za potapljanje. Za
ohranjanje vodoodpornosti gumbov naprave ne pritiskajte v vodi.

Polarjeve naprave s funkcijo merjenja srčnega utripa na zapestju so primerne za plavanje in kopanje.
Podatke o vaši dejavnosti zbirajo prek gibov zapestja tudi med plavanjem. Pri testiranju smo ugotovili, da
meritev srčnega utripa na zapestju v vodi ni optimalna, zato merjenja srčnega utripa na zapestju ne moremo
priporočati za plavanje.

V urarski industriji vodoodpornost običajno označujejo v metrih, ki označujejo statični vodni tlak na zadevni
globini. Družba Polar uporablja enak sistem označevanja. Vodoodpornost Polarjevih izdelkov je testirana v
skladu z mednarodnim standardom ISO 22810 ali IEC60529. Vsaka Polarjeva naprava, ki nosi oznako za
vodoodpornost, je bila pred dostavo preizkušena glede odpornosti na vodni tlak.

Polarjevi izdelki so razdeljeni v štiri različne kategorije glede na vodoodpornost. Kategorijo vodoodpornosti
preverite na zadnji strani Polarjevega izdelka in jo primerjajte s spodnjim grafom. Pomnite, da se te definicije ne
nanašajo na izdelke drugih proizvajalcev.

Pri kakršni koli podvodni dejavnosti je dinamični tlak, ki se ustvarja med premikanjem v vodi, večji od statičnega.
To pomeni, da če izdelek premikate pod vodo, je izpostavljen večjemu tlaku kot v mirovanju.

Oznaka na hrbtni strani
izdelka

Škropljenje
vode,
pot, dežne
kapljice itd.

Kopanje
in
plavanje

Prosto
potapljanje z
dihalko
(brez zračnih

Globinsko
potapljanje

(z

Lastnosti vodoodpornosti

http://g.co/WearCheck
https://support.polar.com/en/support/polar_flow_app_and_compatible_devices
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jeklenk) jeklenkami)

Water resistant IPX7
(Vodoodporen IPX7)

V REDU - - - Ne umivajte z vodo pod
pritiskom.
Zaščiteno pred pljuski, dežnimi
kapljicami itd.
Referenčni standard: IEC60529.

Water resistant IPX8
(Vodoodporen IPX8)

V REDU V REDU - - Najmanj za kopanje in plavanje.
Referenčni standard: IEC60529.

Vodoodpornost
Vodoodporno do
20/30/50 metrov
Primerno za plavanje

V REDU V REDU - - Najmanj za kopanje in plavanje.
Referenčni standard: ISO22810.

Water resistant 100 m
(Vodoodporen do 100 m)

V REDU V REDU V REDU - Za pogosto uporabo v vodi,
vendar ne za globinsko
potapljanje.
Referenčni standard: ISO22810.

OMEJENA MEDNARODNA GARANCIJA DRUŽBE POLAR
l Podjetje Polar Electro Oy nudi za izdelke Polar omejeno mednarodno garancijo.
l Za izdelke, prodajane v ZDA ali Kanadi, izdaja garancijo podjetje Polar Electro, Inc.
l Podjetje Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. jamči prvotnemu potrošniku/kupcu izdelka Polar, da bo izdelek

dve (2) leti od datuma nakupa deloval brezhibno, brez napak v materialu ali izdelavi, izjema so zapestnice
iz silikona ali plastike, za katere velja (eno) 1-letni garancijski rok od datuma nakupa.

l Garancija ne krije običajne obrabe in poškodbe baterije ali druge običajne obrabe, škode, ki bi nastala
zaradi napačne uporabe, zlorabe, nesreč ali neupoštevanja varnostnih opozoril; neprimernega
vzdrževanja, komercialne uporabe, počenega, razbitega ali opraskanega ohišja/zaslona, zapestnice iz blaga
ali usnja, elastičnega traku (npr. pasu senzorja srčnega utripa za okrog prsi) in oblačil Polar.

l Garancija prav tako ne krije poškodb/-e, izgubo, stroške ali izdatke, neposredne, posredne ali slučajne,
posledične ali posebne, ki izvirajo iz ali so povezani z izdelkom.

l Garancija ne krije rabljenih izdelkov.
l V obdobju veljavne garancije bomo izdelek popravili ali zamenjali v kateremkoli pooblaščenem servisu

Polar, ne glede na to, v kateri državi ste ga kupili.
l Garancija, ki jo je izdalo podjetje Polar Electro Oy/Inc. ne vpliva na zakonske pravice potrošnika po veljavni

nacionalni ali državni zakonodaji ali na potrošniške pravice do trgovca, ki izhajajo iz pogodbe o
prodaji/nakupu.

l Hranite račun kot dokaz o nakupu!
l Garancija v zvezi s katerim koli izdelkom je omejena na države, v katerih ga je podjetje Polar Electro Oy/Inc

prvotno tržilo.

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

Polar Electro Oy je podjetje s certifikatom ISO 9001:2015.

© 2020 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finska. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni
dovoljeno uporabiti ali razmnoževati v nobeni obliki in nobenimi sredstvi brez predhodnega pisnega soglasja
podjetja Polar Electro Oy.

https://www.polar.com/
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Imena in logotipi iz tega uporabniškega priročnika ali v embalaži tega izdelka so registrirane blagovne znamke
podjetja Polar Electro Oy. Imena in logotipi iz tega uporabniškega priročnika ali pakiranja tega izdelka, označeni s
simbolom ®, so registrirane blagovne znamke Polar Electro Oy. Windows je registrirana blagovna znamka
Microsoft Corporation, Mac OS pa registrirana blagovna znamka Apple Inc. Bluetooth® besedni znak in logotipi
so registrirane blagovne znamke, katerih lastnik je Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba tovrstnih oznak s
strani Polar Electro Oy je pod licenco.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
• Gradivo v tem priročniku je samo informativne narave. Izdelki, ki jih opisuje, se lahko zaradi
proizvajalčevega programa neprestanega razvoja spremenijo brez predhodnega obvestila.

• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne izjavlja ali jamči za ta priročnik ali izdelke, ki so v njem opisani.

• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne odgovarja za poškodbe, izgubo, stroške ali izdatke, neposredne,
posredne ali nenamerne, posledične ali posebne, ki izvirajo iz uporabe tega materiala ali izdelkov, opisanih
tam, ali ki so z njimi povezane.
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