Polar WearLink®+ Hybrid
Uživatelská příručka
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ČEŠTINA
Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny pro
hybridní vysílače Polar WearLink ®+, Polar
WearLink ®+ W.I.N.D. a Polar WearLink ®+.
Model vašeho vysílače je vytištěn na
konektoru.
Aktuální verzi této uživatelské příručky lze
stáhnout na adrese www.polar.fi/support.
Instruktážní video naleznete na stránce
www.polar.fi/en/support/video_tutorials.
Postupujte podle obrázků na předním krytu.

Součásti vysílače
1.

2.

Plochy elektrod na obrácené straně
popruhu detekují tepovou frekvenci.
Obrázek A1.
Konektor odesílá signál o tepové frekvenci
do tréninkového počítače. Obrázek A2.

Noste svůj vysílač
1.

2.

3.

4.

Navlhčete elektrodové části popruhu pod
tekoucí vodou a ujistěte se, zda jsou
správně navlhčené. Obrázek B1.
Připevněte konektor k popruhu. Nastavte
délku popruhu, aby pohodlně přiléhal.
Obrázek B2.
Upevněte si popruh kolem hrudníku, těsně
pod prsními svaly, a připevněte háček k
druhému konci popruhu. Obrázek B3.
Zkontrolujte, zda navlhčené elektrodové
části pevně přiléhají k pokožce a zda je
logo společnosti Polar na konektoru ve
středu a ve svislé pozici. Obrázek B4.
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Po každém použití konektor od popruhu
odpojte, zvýšíte tak životnost baterie ve
vysílači. Pot a vlhkost pomohou udržet
elektrodové části vlhké a vysílač aktivní. Tím
se životnost baterie ve vysílači snižuje.
Popruh po každém použití opláchněte pod
tekoucí vodou.

Používání nového vysílače
Po zakoupení nového hybridního vysílače
WearLink ®W.I.N.D. nebo WearLink ®+ je nutné
jej pro měření tepové frekvence spárovat s
tréninkovým počítačem.
Pokyny ke spárování vysílače s tréninkovým
počítačem jsou uvedeny v uživatelské příručce
k tréninkovému počítači Polar.

Použití vysílače ve vodě
Hybridní vysílače Polar WearLink ®+ a
WearLink ®+ lze používat při vodních aktivitách,
ale z následujících důvodů může docházet k
interferenci:
• Voda v moři a bazénu má vysokou vodivost,
elektrody se mohou zkratovat a tím se
zamezí detekci signálů EKG vysílačem.
• Při skoku nebo ostrém pohybu svalů se
vysílač může posunout a signály EKG nelze
detekovat.
• Intenzita signálu EKG je individuální a závisí
na složení tkáně.
Pro nejlepší funkci doporučujeme používat
plavky a nosit vysílač pod nimi.

Vysílač Polar WearLink ® W.I.N.D. je
voděodolný, ale neměří tepovou frekvenci
ve vodě.
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Péče a údržba
Tento vysílač je vysoce moderní přístroj
vyžadující pečlivé zacházení. Níže uvedené
pokyny vám pomohou splnit záruční závazky.

Po každém použití odpojte konektor
vysílače od popruhu. Popruh opláchněte
pod tekoucí vodou. Konektor osušte jemným
ručníkem. K čištění nikdy nepoužívejte alkohol
nebo brusné materiály (drátěnku či chemické
čisticí prostředky).

Popruh pravidelně perte v pračce při
teplotě vody 40°C/104°F nebo alespoň
po každém pátém použití. Tímto zajistíte
spolehlivé měření a zvýšíte životnost vysílače.
Použijte prací pytlík. Popruh nemáchejte,
neždímejte, nežehlete, nepoužívejte chemická
čistidla a bělidla. Nepoužívejte čisticí prací
prostředky s bělidly či změkčovadly. Nikdy
nedávejte konektor vysílače do pračky či
sušičky!

Sušte a skladujte popruh a konektor
vysílače odděleně, zvýšíte tak životnost
baterie vysílače. Před dlouhodobým obdobím
skladování či po použití v bazénu s vodou s
vysokým obsahem chloru popruh vyperte v
pračce.

Servis
Během dvouletého záručního období
doporučujeme, aby servis vašeho přístroje
prováděla pouze autorizovaná servisní centra
Polar. Záruka nepokrývá poškození obalu či
poškození v důsledku provedení servisu
neautorizovaným společností Polar Electro.
Kontaktní informace a adresy všech servisních
center Polar naleznete na webové stránce
www.polar.fi/support a webových stránkách
zastoupených v jednotlivých zemích.
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Baterie
Všechny vysílače WearLink jsou vybaveny
uživatelem vyměnitelnými bateriemi. Vlastní
výměnu baterie proveďte podle pokynů a
obrázku C na předním krytu.
1.

2.

3.
4.

Kryt baterie otevřete pomocí mince
otáčením proti směru hodinových ručiček
do polohy OPEN.
Dovnitř krytu vložte baterii s kladným (+)
pólem směrem ke krytu. Ověřte, zda je
těsnicí kroužek v drážce, aby byla
zajištěna odolnost proti vodě.
Kryt natlačte zpět do konektoru.
Pomocí mince otočte kryt po směru
hodinových ručiček do polohy CLOSE.

Kryt baterie otevírejte pouze při výměně
baterie, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Při
výměně baterií ověřte, zda těsnicí kroužek není
poškozen, v tomto případě je nutné jej vyměnit
za nový.
Soupravy baterií s těsnicími kroužky jsou
dostupné u prodejců a v autorizovaných
servisních centrech Polar. V USA a Kanadě
jsou od autorizovaných servisních center Polar
k dostání další těsnicí kroužky. V USA jsou
soupravy těsnicích kroužků/baterií k dostání na
adrese www.shoppolar.com.

Baterie udržujte mimo dosah dětí. Při požití
ihned kontaktujte lékaře. Baterie je třeba
zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
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Bezpečnostní opatření
Informace pro alergiky jsou uvedeny v
materiálech v technických specifikacích.
Nošením vysílače na tričku, navlhčeném pod
elektrodami, zamezte kožní reakci.

Kombinovaný vliv vlhkosti a intenzivního
tření může způsobit sedření černé barvy z
povrchu vysílače, a hrozí poskvrnění oděvů
světlých barev. Pokud na kůži používáte
parfém či repelent, musíte zabránit kontaktu
těchto přípravků s tréninkovým počítačem
nebo vysílačem.

Technické údaje
Typ baterie

CR 2025

Těsnicí kroužek baterie

O-kroužek 20,0 x 1,0
materiál FPM

Životnost baterie Polar
WearLink ®+

700 hodin používání

Životnost baterie Polar
WearLink ®+ W.I.N.D.

2000 hodin používání

Životnost baterie Polar
WearLink ®+ Hybrid

600 hodin používání

Provozní teplota

14 °F až 122 °F/ -10 °C
až +50 °C

Materiál konektoru

Polyamid

Materiál popruhu

35 % polyester,
35 % polyamid, 30 % polyuretan
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Omezená mezinárodní záruka
Polar Guarantee
• Tato záruka nemá vliv na zákonná práva

•

•

spotřebitele v rámci příslušného národního práva,
ani na zákonná práva spotřebitele proti prodejci,
která vyplývají z kupní/prodejní smlouvy.
Tato omezená mezinárodní záruka Polar
Guarantee byla vydána společností Polar Electro
Inc. pro spotřebitele, kteří si zakoupili tento
produkt v USA či Kanadě. Tato omezená
mezinárodní záruka Polar byla vydána společností
Polar Electro Oy pro spotřebitele, kteří si tento
produkt zakoupili v jiné zemi.
Společnost Polar Electro Oy/Polar Electro Inc.
garantuje původnímu spotřebiteli/kupci tohoto
zařízení, že produkt nebude projevovat vady na
materiálu či zpracování po dva (2) roky od data
koupě.

• Platební doklad z původní koupě je vaším
důkazem o koupi!

• Záruka se nevztahuje na baterii, běžné opotřebení,

•

•

•

poškození v důsledku nesprávného použití,
zneužití, nehody či nerespektování
bezpečnostních opatření; nesprávné údržby,
komerčního použití, na rozbité či poškrábané
obaly/displeje, elastikcý popruh a vybavení Polar.
Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození,
ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či
náhodné, zvláštní, vyplývající z produktu či v
souvislosti s ním.
Na položky zakoupené z druhé ruky se dvouletá (2
roky) záruka nevztahuje, pokud není jiank
stanoveno místními zákony.
Během záručního období bude produkt opraven či
vyměněn v jakémkoliv servisním centru Polar bez
ohledu na stát, v němž byl pův odně zakoupen.

Záruka vztahující se na veškeré produkty bude
omezena na státy, v nichž byl produkt původně uveden
na trh.
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Tento produkt odpovídá standardům Směrnice
93/42/EHS a 1999/5/ES. Příslušné prohlášení o shodě
naleznete na webové stránce www.polar.fi/support.
Informace o právních předpisech jsou dostupné na
adrese www.polar.fi/support.

Tento přeškrtnutý odpadový kontejner na kolečkách
značí, že produkty společnosti Polar jsou elektronická
zařízení a spadají pod Směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a
baterie a akumulátory používané v produktech spadají
pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech. Tyto produkty a
baterie/akumulátory uvnitř zařízení Polar by tedy měly
být likvidovány v zemích Evropské unie odděleně.
Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finsko. Všechna práva vyhrazena. Žádnou
část této příručky nelze použít či reprodukovat v
jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez
písemného souhlasu společnosti Polar Electro Oy.
Názvy a loga v této příručce nebo v balení tohoto
produktu jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Polar Electro Oy. Názvy a loga uvedená se
symbolem ® v této příručce nebo v balení tohoto
produktu jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Polar Electro Oy. Windows je registrovaná
obchodní známka společnosti Microsoft Corporation a
Mac OS je registrovaná obchodní známka společnosti
Apple Inc.
Společnost Polar Electro Oy je společnost ověřená
certifikátem ISO 9001:2008.

ČEŠTINA

7

Prohlášení o zodpovědnosti
• Materiál v této příručce slouží pouze k

•

•

informativním účelům. Produkty, které popisuje,
mohou být bez předchozího upozornění změněny
vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu
výrobce.
Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy
nečiní prohlášení nebo záruky týkající se této
příručky nebo produktů v ní uvedených.
Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy
neodpovídá za žádné škody, ztráty, výlohy či
výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné či
zvláštní, týkající se či vyplývající z použití tohoto
materiálu nebo produktů v něm uvedených.

Tento produkt je chráněn jedním či několika
následujícími patenty: FI23471, USD49278S,
USD492784S, USD492999S, FI68734, US4625733,
DE3439238, GB2149514, HK81289, FI88972,
US5486818, DE9219139.8, GB2258587, FR2681493,
HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947,
US5611346, JP3568954, DE69414362, FI4150,
US6477397, DE20008882, FR2793672, ES1047774,
FI112844, EP724859B1, US5628324, DE69600098T2,
FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, US
D492999SS, EU0046107-002, EU0046107-003. Další
patenty jsou v řízení.
www.polar.fi
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Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
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www.polar.fi

