POLAR VERITY SENSE
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SLOVENSKY
Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Polar! Tento návod vám pomôže pri
prvom použití snímača Polar Verity Sense. Ďalšiu pomoc a informácie o
produkte nájdete na stránke support.polar.com/en/verity-sense.

OPTICKÝ SNÍMAČ TEPOVEJ FREKVENCIE

Nabíjanie

Vložte snímač do adaptéra USB so šošovkou obrátenou nahor tak, aby sa
spojili kontakty na snímači a adaptéri USB (obrázok č. 1). Zasuňte adaptér
USB do portu USB v počítači (obrázok č. 2) alebo do nástennej nabíjacej
zásuvky USB. Zariadenie nenabíjajte, keď sú nabíjacie kontakty vlhké.

Návod na prvé použitie

Nastavenie
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Stiahnite si do telefónu aplikáciu Polar Flow. Zapnite snímač stlačením
tlačidla. Aplikácia Flow automaticky nájde snímač a prevedie vás
nastavením. Ak chcete použiť počítač, nainštalujte si softvér Polar FlowSync
zo stránky flow.polar.com/start, spustite ho, zapojte snímač do portu USB a
postupujte podľa pokynov.
Snímač môžete používať s desiatkami najznámejších športových aplikácií
vrátane aplikácií Polar, ako aj s tréningovými zariadeniami kompatibilnými
s technológiami Bluetooth a ANT+. Pokyny na spárovanie snímača s
aplikáciou alebo tréningovým zariadením nájdete v príručke od vývojára
aplikácie alebo návode na použitie svojho tréningového zariadenia.

Nosenie
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Nosenie na ramene: Vložte snímač do držiaka v ramennom páse so
šošovkou obrátenou nahor (obrázok č. 3). Ramenný pás noste tak, aby bol
snímač zvnútra ramenného pása a pevne pritlačený ku koži (obrázok č. 4).
Ramenný pás noste navlečený okolo predlaktia alebo ramena, no nie okolo
zápästia (obrázok č. 5).
Nosenie s plaveckými okuliarmi: Vložte snímač do príchytky na remienok
plaveckých okuliarov a príchytku navlečte na remienok plaveckých okuliarov.
Snímač noste na pravom spánku s tlačidlom obráteným nahor (obrázok č.
6). Šošovka sa musí dotýkať holej kože spánku.
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Začatie tréningu

Zapnite snímač stlačením tlačidla. Zvoľte tréningový režim krátkym
stlačením tlačidla, kým sa nerozsvieti dióda vedľa želaného režimu (obrázok
č. 7). Vyberte (A) režim tepovej frekvencie, ak chcete používať snímač s
kompatibilným zariadením alebo aplikáciou, (B) režim záznamu*, ak chcete
zaznamenať tréning pomocou snímača, alebo (C) režim plávania*, ak
chcete zaznamenať plavecký tréning. Počas výberu bude dióda na boku (D)
svietiť namodro v režime tepovej frekvencie, nazeleno v režime záznamu a
nabielo v režime plávania. Po výbere počkajte, kým sa nerozsvieti všetkých
šesť diód (E), a potom môžete začať tréning. Pamätajte, že režim je teraz
uzamknutý a možno ho zmeniť len vypnutím a opätovným zapnutím
snímača. Po tréningu stlačte a podržte tlačidlo, kým diódy nezhasnú.
* Pred použitím snímača v režime záznamu alebo plávania je nutné prepojiť
ho s účtom Polar Flow. Robí sa to počas nastavenia.
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Snímač prenáša signál tepovej frekvencie prostredníctvom technológií
Bluetooth a ANT+. Ak chcete, v nastaveniach aplikácie Polar Flow
môžete funkciu prenosu tepovej frekvencie pomocou ANT+ vypnúť.

A

Pokyny na starostlivosť

Pokyny na pranie nájdete na štítku s informáciami o starostlivosti na
ramennom páse. So snímačom zaobchádzajte opatrne.

B

C

Informácie o materiáloch a technické špecifikácie sú dostupné v
používateľskej príručke na stránke support.polar.com/en/verity-sense.
Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deťom ani domácim
zvieratám, aby sa s ním hrali. Tento produkt obsahuje malé
súčasti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.

PODPORA PRODUKTU

support.polar.com/en/verity-sense

12/2020

D

E

Rádiové zariadenie pracuje vo frekvenčných pásmach ISM 2,402 – 2,480
GHz s maximálnym výkonom 5,0 mW.

