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1. FEJEZET - A POLAR FT1/ POLAR FT2 PULZUSMÉRŐ
ÓRA ELŐNYEI

Pulzusszám alapú edzés

A pulzusszám az edzés intenzitásának kényelmes, megbízható és személyes jelzőszáma. A pulzusszám
a célok és az állóképesség ismerete mellett segít eldönteni, hogy szükség van-e az edzés intenzitásának
növelésére vagy csökkentésére. Habár számos szubjektív dolog jelezheti azt, hogy a szervezete hogyan
reagál a gyakorlatokra (nagyobb erőfeszítés, gyorsabb légzés, fizikai érzések), egyik sem megbízható
annyira, mint a pulzusszám mérése. A pulzusszám mérése teljesen objektív, és külső és belső tényezők
egyszerre befolyásolják, ennek következtében a fizikai állapotának mértékegységeként használható.

A FT1/FT2 pulzusmérő óra használata edzés közben:
• Megismerheti a test edzésre gyakorolt hatását
• Megakadályozza, hogy túl erős edzéssel kezdjen (a kezdők gyakran hajlamosak erre)
• Segíti az edzés intenzitásának szabályozását
• Visszajelzéseket küld a fejlődésről

Edzési intenzitás

A maximális pulzusszám (HRmax) a pulzusszám felső határértékének beállításához használt érték. A
HRmax a percenkénti szívverések (bpm) maximális száma maximális fizikai igénybevétel közben, A
HRmax a kor alapján számolható (becsülhető): 220 - életkor = HRmax.

Az edzés intenzitások a HRmax százalékos értékeiként is kifejezhetők.

Három különböző edzési intenzitás létezik: Könnyű, Közepes és Intenzív.

Intenzitás Intenzitás - HRmax
%

Edzés előnyei

Intenzív 80-90% • Előnyök: Növeli a maximális teljesítményt
• Érzés: Fáradt izmok és nehéz légzés
• Javaslat: Rövid gyakorlatokat végző személyeknek

Közepes 70-80% • Előnyök: Javítja az aerobikus állóképességet
• Érzés: Jó érzés, könnyű lélegzés, közepes izzadás
• Javaslat: Bárkinek, aki közepes hosszúságú edzéseket

végez
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Könnyű 60-70% • Előnyök: Javítja az általános állóképességet és segíti a
felépülést

• Érzés: Kényelmes, könnyű lélegzés, az izmok
kismértékű terhelése, kismértékű izzadás

• Javaslat: Mindenkinek

1. táblázat Edzési intenzitások és előnyök

2. táblázat Edzési intenzitások a kor alapú pulzusszám határértékekkel

MAGYAR
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2. FEJEZET - ELSŐ LÉPÉSEK

Az FT1/FT2 pulzusmérő óra ismertetése
Pulzusmérő óra edzés közben az időt, a pulzusszámot
és egyéb adatokat jelenít meg. Óraként is hordható.

A jeladó a pontos pulzusszám jeleit elküldi a pulzusmérő
óraórának.

A kézikönyv legújabb verziója a www.polar.com/support
weboldalról tölthető le.

Regisztrálja Polar termékét a http://register.polar.fi/
oldalon, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön
igényeinek megfelelően fejleszthessük tovább.

A menü felépítése
A pulzusmérő óra egyetlen gomb segítségével vezérelhető. Ha az Idő képernyőn (ami az időt, a
dátumot és a napot mutatja) megnyomja a gombot, a következő üzemmódokba léphet be:

Gombnyomás Üzemmód A menü felépítése
x 1 EXE (Gyakorlat) - a pulzusszám mérése
x 2 FILE (Fájl) - az edzési adatok

megjelenítése
x 3 ZONE (Zóna) - a pulzusszám határértékek

manuális beállítása
x 4 TIME (Idő) - az idő beállítása
x 5 DATE (Dátum) - dátum beállítása
x 6 USER (Használó) - az Ön életkorának*

beállítása

* Kizárólag a Polar FT2 pulzusmérő órára vonatkozik.

Szimbólumok

Szimbólum Leírás
A pulzusmérő órában lévő elem töltöttségi szintje alacsony.
A pulzusszám célzónája aktiválva van.
Az óra szimbólum a Gyakorlat és az Idő beállítás üzemmódban az aktuális időt jeleníti
meg.
A pulzusszám mérése megtörtént, és a célzónában tartózkodik.
A pulzusszám a célzóna alatt van.
A pulzusszám a célzóna felett van.
A jelző az Idő üzemmódban a napot jeleníti meg. A napok a kijelző keretén jelennek
meg.
A menüszint jelző a menüelemek számát mutatja. A menüben történő böngészés
esetén ez a szimbólum jelzi, hogy éppen melyik menüszinten tartózkodik.
Az edzésidő jelző 10 perc folyamatos edzés után jelenik meg.
Miután megjelenik, a gomb folyamatos megnyomásával egyesével növelheti az értéket.
Miután megjelenik, a gomb folyamatos megnyomásával egyesével csökkentheti az
értéket.
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Egyszerű egygombos logika
A pulzusmérő óra gombja használattól függően más és más funkciókkal rendelkezik.

A gomb segítségével

• Kiválaszthatja az üzemmódot (EXE (Gyakorla), FILE (Fájl), ZONE (Zóna), TIME (Idő), DATE (Dátum), USER*
(Használó)).

• A FILE (Fájl) menüpontban a következő elemre ugorhat.

• Növelheti az értéket, amikor a szimbólum megjelenik. A gomb megnyomása eggyel növeli az értéket.

• Csökkentheti az értéket, amikor a szimbólum megjelenik. A gomb megnyomása eggyel csökkenti az
értéket. A mínusz szimbólum az érték növelése után 2 másodperccel jelenik meg.

• Az OK? kérdése megjelenésekor erősítheti meg a kiválasztott értéket.

* Kizárólag a Polar FT2 pulzusmérő órára vonatkozik.

A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával

• A Gyakorlat üzemmódot leszámítva az összes üzemmódból visszaléphet az Idő üzemmódba.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, míg az EXIT (Kilépés) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn.

• Gyakorlat módban aktiválhatja/deaktiválhatja a pulzusszám célzónájának figyelmeztető
jelzését. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, míg a szimbólum meg nem jelenik/el nem
tűnik.

• Idő üzemmódban aktiválhatja a háttérvilágítást. Aktiválás után a gomb megnyomásával bármely
üzemmódban bekapcsol a háttérvilágítás. Ha nem nyomja meg ismételten a gombot, a
háttérvilágítás öt perc után automatikusan lekapcsol. Amennyiben akkor kezdi el az edzést, amikor a
háttérvilágítás aktiválva van, a világítás egészen az edzés végéig aktív marad. Az edzés során a
HeartTouch segítségével kapcsolhatja le a háttérvilágítást.

Beállítások

Az idő beállítása

1. Az Idő képernyőn nyomja meg négyszer a gombot. Ekkor megjelenik
TIME (Idő) képernyő.

2. Várjon, amíg a 12h vagy a 24h megjelenik a képernyőn és villogni
kezd.
Az idő formátumának kiválasztásához nyomja meg a gombot.

3. Várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a képernyőn, majd a kijelölés
megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

A 12h időformátum kiválasztása esetén válasszon az AM (de.) és PM (du.) opciók
közül. Várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a képernyőn, majd a kijelölés
megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
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4. Várjon, amíg az órák villogni kezdenek a képernyőn.
Állítsa be az értéket a gomb segítségével, amikor a mínusz vagy a
plusz szimbólum megjelenik. A mínusz szimbólum az érték növelése
után 2 másodperccel jelenik meg.

5. Várjon, amíg a percek villogni kezdenek a képernyőn.
Állítsa be az értéket a gomb segítségével, amikor a mínusz vagy a
plusz szimbólum megjelenik. A mínusz szimbólum az érték növelése
után 2 másodperccel jelenik meg.

6. Miután beállította az értéket, várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a
képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Ezzel sikeresen beállította az időt, és a pulzusmérő óra visszalép az Idő módba.

A dátum beállítása

1. Az Idő képernyőn nyomja meg ötször a gombot. Ekkor megjelenik
DATE (Dátum) képernyő.

2. Várjon, amíg a nap értéke (24h formátumban) vagy a hónap (12h
formátumban) meg nem jelenik a képernyőn, és villogni nem kezd.
Állítsa be az értéket a gomb segítségével, amikor a mínusz vagy a
plusz szimbólum megjelenik. A mínusz szimbólum az érték növelése
után 2 másodperccel jelenik meg.

3. Várjon, amíg a hónap (24h formátumban) vagy a nap (12h
formátumban) meg nem jelenik a képernyőn.
A gomb segítségével állítsa be az értéket, amikor a mínusz vagy a
plusz szimbólum megjelenik. A mínusz szimbólum az érték növelése
után 2 másodperccel jelenik meg.

4. Miután beállította az értéket, várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a
képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

5. DAY (Nap) megjelenik és a nap jelzése villogni kezd a képernyő felső
részén.

6. A képernyő keretén megjelenő napok a következők:
MON = Hétfő, TUE = Kedd, WED = Szerda, THU = Csütörtök, FRI =
Péntek, SAT = Szombat, SUN = Vasárnap
Amikor a plusz szimbólum megjelenik, a gomb segítségével válassza
ki a napot.
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7. Miután beállította a napot, várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a
képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Ezzel sikeresen beállította a dátumot, és a pulzusmérő óra visszalép az Idő módba.

Az életkor* beállítása
* Kizárólag a Polar FT2 pulzusmérő órára vonatkozik.

1. Az Idő képernyőn nyomja meg hatszor a gombot. Ekkor megjelenik a
USER (Használó) képernyő.

2. Várjon, amíg megjelenik az AGE (Kor) felirat.

3. Az évek számjegyei villogni kezdenek. A gomb segítségével állítsa
be az értéket.

4. Miután beállította az értéket, várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a
képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
Ekkor megjelenik a ZONE SET (Zóna beállítva) üzenet. Ezzel befejezte
a kor alapú pulzus határérték beállítását. A felső határérték a
maximális pulzusszám 85%-a, míg az alsó határérték 65%-a.
Amennyiben a határértékek az Edzési intenzitás fejezetben leírt
értékeknek megfelelően kívánja beállítani, olvassa el a Cél
pulzusszám határértékek és figyelmeztetések beállítása című
fejezetet.

Ezzel sikeresen beállította életkorát, és a pulzusmérő óra visszalép az Idő módba.

Cél pulzusszám határértékek és figyelmeztetések beállítása
Annak biztosítása érdekében, hogy az edzés valóban a megfelelő intenzitással történik, az edzés
megkezdése, előtt állítsa be a pulzus határértékeit és a figyelmeztetést. A figyelmeztetés akkor szólal
meg, amikor a pulzusszám nincs a célzónán belül. A pulzusszám határértékeivel és az edzési
intenzitásokkal kapcsolatos információkért lásd A Polar FT1/ Polar FT2 pulzusmérő óra előnyei (3 . oldal)
című fejezetet.

A pulzusszám célzónája figyelmeztetés akkor jelez, ha elhagyja a pulzusszám célzónáját.

1. Az Idő képernyőn nyomja meg háromszor a gombot. Megjelenik a
ZONE (Zóna) felirat.

MAGYAR
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2. Ezután hamarosan megjelenik a BEEP (Hangjelzés) felirat és az ON

(Be) vagy OFF (Ki) felirat villogni kezd. Az ON (Be) (a figyelmeztetés
aktiválása) vagy OFF (Ki) (a figyelmeztetés deaktiválása)
kiválasztásához nyomja meg a gombot.

3. Miután beállította kiválasztotta a kívánt opciót, várjon, amíg az OK?

kérdés megjelenik a képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez
nyomja meg a gombot.

Miután a felhasználói beállításoknál megadta a korát az FT2 pulzusmérő óra automatikusan kiszámítja a
kor alapú pulzusszám limitet. Igaz, ezen a képernyőn manuálisan is beállíthatja a határértékeket. Az FT1
pulzusmérő óra esetén a határértékeket manuálisan kell beállítani.

(A lépés kihagyásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, míg az EXIT (Kilépés) gomb meg nem
jelenik.)

Ekkor megjelenik

4. HIGH (Magas) képernyő. Várjon, amíg a pulzusszám felső határértéke
villogni nem kezd.
Állítsa be az értéket. Amikor a plusz szimbólum megjelenik a
képernyőn, növelje az értéket. Amikor a mínusz szimbólum
megjelenik a képernyőn, csökkentse az értéket. A mínusz szimbólum
az érték növelése után 2 másodperccel jelenik meg.

A pulzusszám felső határértéke nem lehet alacsonyabb, mint az alsó
határérték.

5. Miután beállította az értéket, várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a
képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Ekkor megjelenik

6. LOW (Alacsony) képernyő. Várjon, amíg a pulzusszám alsó
határértéke villogni nem kezd. Állítsa be az értéket.

7. Miután beállította az értéket, várjon, amíg az OK? kérdés megjelenik a
képernyőn, majd a kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Ezzel sikeresen beállította a pulzusszám határértékeit, és a pulzusmérő óra visszalép az Idő módba.
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3. FEJEZET - EDZÉS

Viselje a pulzusszám mérőt

1. Rögzítse hozzá a pulzusszám mérő egyik patentját a
rugalmas pánthoz.

2. A pántját annyira húzza meg, hogy az stabilan
rögzüljön, de kényelmes maradjon. Helyezze fel a
pántot a mellkasára, közvetlenül a mellizmok alá,
majd rögzítse a pántot a pulzusszám mérőhöz.

3. Emelje el a pulzusszám mérőt a mellkasától, majd
nedvesítse meg a két elektródának fenntartott
barázdált részt a jeladó hátulján. Győződjön meg
róla, hogy a nedves elektróda rész szorosan
illeszkedik a bőréhez, és hogy a pulzusszám mérőn
lévő szöveg egyenesen áll, és a mellkasa közepén
helyezkedik el.

Ha szeretne többet megtudni a jeladón
karbantartásáról, lásd: A termék gondozása (13. oldal)

Az edzés elkezdése
Az edzés megkezdése előtt helyezze fel a pulzusszám mérőt és a pulzusmérő órát. Az interferencia
elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a pulzusmérő óra egy méteres közelében más pulzusmérő óra
ne legyen!

1. Az edzés mérésének megkezdéséhez nyomja meg
egyszer a gombot. Ekkor megjelenik az
EXE (Gyakorlat) felirat.

2. A stopper pár másodperc múlva elindul. Amíg a
készülék nem méri be a pulzusszámot, addig a szív
szimbólum kontúrja villog (ez legfeljebb 15 másodpercig
tart).

3. Ezután megjelenik a pulzusszám. A villogó szív
szimbólum jelzi, hogy a pulzusszám-mérés folyamatban
van. A szimbólum a pulzusszámnak megfelelő
mértékben villog.

A pulzusszám célzóna figyelmeztetés ON (Be) / OFF (Ki) értékre állításához tartsa nyomva a gombot a
Gyakorlat módban. A figyelmeztetés akkor szólal meg, amikor a pulzusszám nincs a célzónán belül.
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Edzés alatt

HeartTouch
Ha edzés közben váltani szeretne a megjelenített információk
között (Pulzusszám / Időtartam / Idő), akkor helyezze a
pulzusmérő órát a pulzusszám mérőn lévő Polar logó közelébe.
Tartsa itt pulzusszám mérő mellett a pulzusmérő órát addig, amíg
nem hall egy sípszót, és meg nem jelenik a kívánt információ.

A sípszó akkor is megszólal, ha a figyelmeztetés ki van
kapcsolva.

1. Pulzusszám
Az Ön pulzusszáma ütés/percben kifejezve.
1. szimbólum = pulzusszáma a célzónán belül van.
2. szimbólum = pulzusszáma a célzóna alatt van.
3. szimbólum = pulzusszáma a célzóna felett van.

2. Edzés időtartama: Az edzés időtartamát mutatja
percben és másodpercben, ill. órában és percben
kifejezve, ha az edzés már több mint egy órája tart.
Minden egyes Edzésidő indikátor 10 percnyi
folyamatos edzést reprezentál. Egy óra folyamatos
edzés (ill. hat indikátor megjelenése) után a számláló
újraindul. Az indikátorok segítségével nyomon
követheti az edzésidőt.

3. Idő
Megjeleníti az aktuális időt.

Edzés leállítása

Az edzés mérésének leállításához nyomja meg a gombot.
Ekkor megjelenik a STOP felirat, és a pulzusmérő óra visszatér
az Idő megjelenítésre.
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4. FEJEZET - AZ EDZÉSFÁJL MEGTEKINTÉSE

A legutóbbi edzés információkat a pulzusmérő óra megőrzi a FILE (Fájl) képernyőn, egészen addig, amíg
el nem kezd egy új edzést. Új edzés indításakor a pulzusmérő óra felülírja a tárolt információkat az
aktuálisakkal.

A FILE (Fájl) képernyő védve van a véletlenszerű edzésindításokkal szemben, és csak akkor írja felül az
információkat, ha az edzés időtartama meghaladja az 1 percet.

1. Az Idő képernyőn nyomja meg kétszer a gombot.
Ekkor megjelenik FILE (Fájl) képernyő.

2. Várja meg, hogy a teljes edzés időtartama érték
megjelenjen.

3. Nyomja meg a gombot. Ekkor megjelenik az edzés
átlagos pulzusszáma (AVG) .

4. Nyomja meg a gombot. Ekkor megjelenik az edzés
legnagyobb pulzusszáma (MAX).

5. Nyomja meg a gombot. Ekkor megjelenik a legutóbbi
edzés dátuma.

Nyomja meg a gombot az Idő képernyőre való visszatéréshez.
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5. FEJEZET - FONTOS INFORMÁCIÓK

A termék gondozása
Akárcsak bármely más elektronikus eszközt, a pulzusmérő órát is gondosan karban kell tartani. Az alábbi
javaslatok segítik Önt a garanciafeltételek teljesítésében és abban, hogy még sok évig élvezhesse a
terméket.

Csukló egység és pulzusszám mérő: Hűvös és száraz helyen tartandó. Ne tárolja nedves
környezetben, nem szellőző anyagban (műanyagtasak vagy sporttáska), vagy vezetőképes anyag mellett
(pl.: nedves törülköző). Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek. Enyhén szappanos vízzel
tisztítsa meg és egy törülközővel törölje szárazra. Soha ne használjon alkoholt, vagy csiszolóanyagokat
(fémforgácsot, vagy tisztító vegyszereket). Ne hajlítsa meg, és ne húzogassa a jeladót! Ezzel ugyanis
kárt tehet az elektródákban. Amikor a pulzusmérő órát folyóvíz alá tartja, ne nyomja meg közben a
gombot.

Rugalmas pánt: Minden használat után öblítse le vízzel. Úszás után mossa le. Ha rendszeresen
használja, akkor legalább háromhetente mossa ki mosógépben 40 °C-on. Használjon
mosogatószivacsot. Ne használjon mosószert fehérítővel vagy öblítőszerrel. Szárítógépbe, centrifugába
ne helyezze, és ne vasalja ki.

Javítás
Javasoljuk, hogy a kétéves garancia ideje alatt csak hivatalos Polar szervízközpontban javítassa a
készüléket. A garancia nem terjed ki azokra a károkra, melyeket a Polar Electro által fel nem hatalmazott
szervizszolgálat okoz.

Elérhetőségeinkről a www.polar.com/support webhelyen tájékozódhat.

Termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében regisztrálja Polar termékét a
http://register.polar.fi/ webhelyen, hogy az minél jobban megfelelhessen igényeinek.

A Polar fióknál használt felhasználóneve minden esetben megegyezik e-mail címével. Ugyanazzal a
felhasználói névvel és jelszóval használhatja a polarpersonaltrainer.com-ot, a Polar vitafórumait, valamint
hírlevél-szolgáltatásunkat, mint amivel a Polar terméket regisztrálta.

Elemek feltöltése

A pulzusmérő óra eleme

Ne nyissa fel magát a pulzusmérő órát. Az ajánljuk, hogy egy hivatalos Polar szervízközpontban
cseréltesse ki az elemet. Ott ellenőrzik a Polar FT1/FT2 vízálló-képességét az elemcsere után és egy
teljes periodikus ellenőrzést végeznek. Jegyezze meg a következőket:
• A kimerülőben lévő elem jelzés akkor jelenik meg, ha az elem kapacitásának 10-15%-án üzemel.
• A háttérvilágítás túlzott használata sokkal gyorsabban kimeríti az elemet.
• Hideg esetén megjelenhet a kimerülőben levő elem jelzés, de eltűnik, ha a hőmérséklet megnő.
• Ha a kimerülőben levő elem jelzés megjelenik, a háttérvilágítás és a hang automatikusan kikapcsolódik.

A jeladó eleme
Ha azt gyanítja, hogy a jeladó eleme lemerült, akkor forduljon a hivatalos Polar szervízközponthoz, és
kérjen másik jeladót.

Óvintézkedések
Az Polar pulzusmérő óra képes megmutatni teljesítmény adatait. A Polar edzőkomputert arra tervezték,
hogy megmutassa a fizikai terhelés mértékét és a regenerálódás szintjét az edzés során és azt követően.
Más célokat nem szolgál.
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A Polar pulzusmérő óra nem használható professzionális, vagy ipari pontosságot igénylő környezeti
mérésekhez.

Kockázatok minimalizálása edzéskor

Az edzés kockázattal is járhat. Egy rendszeres edzésprogram elkezdése előtt célszerű válaszolni az
egészségi állapotára vonatkozó következő kérdésekre. Ha ezen kérdések bármelyikére igennel válaszol,
az edzésprogram elkezdése előtt kérjen tanácsot egy orvostól.
• Aktív testmozgást végzett az utóbbi öt évben?
• Magas a vérnyomása, vagy a vérkoleszterin szintje?
• Észlelt magán valamilyen betegségre utaló tünetet?
• Szed valamilyen alacsony vagy magas vérnyomás elleni gyógyszert, vagy szívgyógyszert?
• Voltak légzési problémái?
• Felépülőben van egy súlyos betegségből vagy orvosi kezelés alatt áll?
• Használ szívritmusszabályozót, vagy egyéb beépített elektronikus eszközt?
• Dohányzik?
• Terhes?

Az edzés intenzitásán felül a pulzusszámra a szívbetegségekre felírt gyógyszerek, vérnyomás,
egészségügyi problémák, asztma, légzés stb. valamint egyes energiaitalok, alkohol és nikotin is hatással
lehet.

Fontos, hogy figyeljük és megfelelően reagáljunk testünk által adott jelekre az edzés során. Ha edzés
közben váratlan fájdalmat, vagy túlzott fáradtságot érez, akkor ajánlott befejezni, vagy kisebb
intenzitással folytatni az edzést.

Fontos! Ha szívritmusszabályozót használata nem zárja ki a Polar pulzusmérő óra használatát.
Elméletileg a szívritmusszabályozó és a Polar termékek között nem léphet fel interferencia. A
gyakorlatban nincsenek az ilyen fajta interferenciára utaló jelentések. Azonban az elérhető eszközök
széles köre miatt nem tudjuk garantálni, hogy termékeink minden szívritmusszabályozóval, vagy egyéb
beültetett eszközzel megfelelően működnek. Ha bizonytalan a termék biztonságában, vagy a Polar
termékek használata során szokatlan tüneteket tapasztal, kérjük, keresse fel orvosát, vagy lépjen
kapcsolatba a beültetett elektromos eszköz gyártójával.

Amennyiben allergiás a bőrrel érintkező valamely összetevőre, vagy ha allergiás reakciókat vél
felfedezni magán a termék használata közben, ellenőrizze a műszaki adatoknál felsorolt anyagokat.
Bármilyen bőrelváltozás esetén, hagyja abba a termék használatát és konzultáljon orvosával.

A nedvesség és a nagymértékű súrlódás következményeképpen a fekete színű pulzusmérő felülete
megfoghatja a világos színű pólókat. Ha parfümöt, vagy rovarriasztót használ, győződjön meg arról, hogy az
nem kerül kapcsolatba pulzusmérővel.
Ha hidegben végez edzést (-20 °C és -10 °C között), akkor azt javasoljuk, hogy a pulzusmérő órát a ruházata
alatt tartsa, közvetlenül a bőrére helyezve.

Az elektronikus komponenseket tartalmazó edzőgépek interferenciát okozhatnak.

Ezen problémák megoldására próbálja meg a következőket:

1. Távolítsa el a pulzusmérő pántot a mellkasáról és használja az edzőberendezést a megszokott módon.

2. Forgassa körbe az pulzusmérő órát, amíg talál egy területet, ahol az nem jelenít meg szétszórt
értékeket, vagy ahol a szív jel nem villog. Az interferencia gyakran a berendezés kijelző panelje előtt
rosszabb, míg a kijelző bal vagy jobb oldala viszonylag zavarmentes.

3. Tegye vissza a jeladót a mellkasára és tartsa az pulzusmérő órát ezen az interferencia mentes
területen, ameddig lehet.

Ha a pulzusmérő óra még mindig nem működik, a edzőberendezés valamelyik részegysége elektromos
szempontból túl zajos lehet a vezeték nélküli pulzusszám méréshez.
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További információkért látogasson el a www.polar.com/support [http://www.polar.com/support] angol
nyelvű címre.

Az FT1/FT2 pulzusméró óra vízállósága
Az FT1 és FT2 pulzusméró órák úszás közben is viselhetők. A vízállóság megőrzése érdekében ne
nyomkodja a gombot a víz alatt. További információkért látogasson el a http://www.polar.com/support
weboldalra. A Polar termékek vízállósága az ISO 2281 nemzetközi szabványnak megfelelően volt
tesztelve. A termékek vízállóságuk függvényében három kategóriára oszthatók. Ellenőrizze a Polar
terméke hátán annak vízállósági kategóriáját és hasonlítsa össze az alábbi táblázattal. Jegyezze meg,
hogy ezek a meghatározások nem szükségszerűen érvényesek más gyártók termékeire.

Jelzések a doboz hátán Vízállósági jellemzők

Water resistant (Vízálló) Védett fröcskölő víz, izzadtság, esőcseppek stb. ellen. Úszáshoz nem
alkalmas.

Water resistant 30 m/50 m (Vízálló 30 m/50
m-ig)

WR 30M / WR 50M

Alkalmas fürdéshez és úszáshoz

Water resistant 100 m (Vízálló 100m-ig)

WR 100M

Alkalmas úszáshoz és szabadtüdős merüléshez (levegőtartályok
nélkül)

Hibaelhárítás
Ha eltévedt a menükben, akkor tartsa nyomva a gombot addig, amíg az idő meg nem jelenik.

Ha a pulzusszám értékek szabálytalanná válnak, nagyon magasak, vagy nulla (00), győződjön meg,
hogy 1 m-es körzetben nincs más pulzusmérő jeladó, és hogy a tjeladó megfelelően illeszkedik, illetve az
nedves, tiszta és ép.

Az erős elektromágneses jelek szabálytalan értékeket eredményezhetnek. Elektronikus komponenst
tartalmazó edzőgépek, magasfeszültségű áramvezetékek, forgalmi jelzőlámpák, elektromos vasutak,
trolibuszok vagy villamosok felsővezetékei, televíziók, gépkocsi motorok, kerékpár komputerek, néhány
motoros edzőgép, mobiltelefonok, vagy elektromos biztonsági kapuk mellett elektromos zavarok
léphetnek fel.

Ha a zavar forrásától eltávolodva sem szűnnek meg a szabálytalan értékek, akkor lassítson le, és
ellenőrizze a pulzusát sajátkezűleg.

Ha úgy érzi, hogy az megfelel a kijelzőn levő nagy értéknek, akkor szívritmuszavara van. A legtöbb
esetben a szívritmuszavar nem súlyos, de ennek ellenére kérjen tanácsot orvosától.

Egy szívvel kapcsolatos esemény módosíthatta EKG-ja hullámformáját. Ebben az esetben forduljon az
orvosához.

Ha a pulzusszám-mérés az előző műveletek ellenére sem működik, akkor lehet, hogy a pulzusszám
mérő eleme lemerült.
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Hibaelhárítási ellenőrzőlista

Ha problémákat észlel a pulzusszám-méréssel kapcsolatban, ellenőrizze a következőket:

1. Megfelelően viseli a pulzusszám mérőt? A pántot úgy kell felhelyezni, hogy az határozottan illeszkedjen
a bőrhöz, mégis kényelmes legyen, és a rajta lévő felirat felfelé álljon és látható legyen.

2. Bizonyosodjon meg afelől, hogy a pulzusszám mérő elektródái tiszták, és kellően nedvesek.

3. A pulzusmérő órának a pulzusszám mérő 1 méteres körzetén belül kell lennie. A pulzusmérő óra
legfeljebb 1 méteres távolságból képes fogadni a mérő jeleit.

4. A pulzusszám-értékek szokatlanul magasak vagy rendellenesek? A pulzusmérő óra pozíciójának
megváltoztatása segíthet. Ezenkívül interferencia is okozhatja a problémát, amit a közelben lévő más
pulzusmérő vagy edzőgép okozhat (további információért lásd: Óvintézkedések (13 . oldal)).

5. A tengervízben és egyes medencékben lévő kemikáliák hatással lehetnek a készülék EKG-jelvételére. A
magas klórtartalmú medencevíz, és a tengervíz jó vezetőképességű. A pulzusszám mérő elektródái
ettől rövidzárlatot kaphatnak, megakadályozva így, hogy a pulzusszám mérő felismerje az EKG-jeleket.
Vízbe ugrás, vagy intenzív úszás esetén a pulzusszám mérő elmozdulhat, és így előfordulhat, hogy az
nem képes fogadni az EKG-jeleket. Az EKG-jelek erőssége egyénenként eltérő mértékű. A problémák
gyakrabban jelentkeznek, ha a pulzusszámot vízben méri.

6. Annak ellenére, hogy az elem szimbólum nem látható, előfordulhat, hogy a pulzusmérő óra eleme
merülőben van.

7. Előfordulhat, hogy a pulzusszám mérő eleme lemerült.

Műszaki adatok
Pulzusmérő óra

Elemtípus CR 2025
Elem élettartam Átlagosan 2 év (minden nap 1 órás edzés mellett)
Működési hőmérséklet -10 °C - +50 °C
Csuklópánt anyag Termoplasztik poliuretán
Hátlap, csat és nyelv Rozsdamentes acél, amely megfelel a 94/27/EU EU irányelvnek és a

1999/C 205/05 módosításnak a bőrrel közvetlen és hosszas kapcsolatba
kerülő termékek nikkelkibocsátásával kapcsolatosan.

Óra pontossága Legfeljebb ± 2,0 másodperc/naponta 25 °C hőmérsékleten.
A pulzusszám mérés pontossága ± 1% vagy ± 1 bpm, amelyik nagyobb, a meghatározás állandósult

feltételekre érvényes.

Jeladó

Elem élettartam Átlagosan 2500 óra
Működési hőmérséklet -10 °C - +50 °C
Jeladó anyaga Poliuretán
Pánt anyaga Csat: Poliuretán, szövet: Nejlon (46%), poliészter (32%), természetes

gumi (latex) (22%)

Határértékek

Pulzusmérési tartomány 15 - 240 bpm
Pulzusszám határérték 30 - 199 bpm
Óra 24-órás vagy 12-órás megjelenítés
Edzés időtartama 0 - 23:59
Edzésidő megjelenítés < 1 óra: pp:mm, > 1 óra: óó:pp
Kor 10 - 99

Garancia és jogi nyilatkozat
Garancia
• Ez a garancia nem befolyásolja a fogyasztónak az érvényben lévő nemzeti, vagy állami törvények által

szavatolt törvényes jogait, vagy a fogyasztónak a forgalmazóval szembeni, az eladási/vásárlási

MAGYAR

16 Fontos információk



szerződésükből adódó jogait.
• Ezt a korlátozott Polar nemzetközi garanciát a Polar Electro Inc. olyan fogyasztók számára bocsátja ki,

akik a terméket az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolták. Ezt a korlátozott Polar nemzetközi
garanciát a Polar Electro Oy bocsátja ki olyan fogyasztóknak, akik a terméket más országokban
vásárolták.

• A Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantálja ezen termék fogyasztójának/vásárlójának, hogy a termék
a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- és gyártási hibától mentes lesz.

• Az eredeti vásárlási számla a vásárlás tényét bizonyító irat!
• A garancia nem vonatkozik az elem normál elhasználódására, vagy a helytelen használatból,

visszaélésből, balesetekből vagy az óvintézkedések be nem tartásából származó kárra; a nem megfelelő
karbantartásra, vagy a kereskedelmi használatra, megrepedt, törött vagy megkarcolt
dobozokra/kijelzőkre, rugalmas övre és Polar felszerelésre.

• A garancia nem fedez semmilyen, a termékből származó, vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett,
következményes, vagy különleges kárt, veszteséget, költséget, vagy kiadást.

• A másodkézből beszerzett cikkekre nem érvényes a két (2) éves garancia, kivéve, ha a helyi törvény
másként nem rendelkezik.

• A garancia ideje alatt a terméket, vagy megjavítják, vagy kicserélik valamelyik hivatalos Polar
szervizközpontban, a vásárlás országára való tekintet nélkül.

A garancia csak azokra az országokra vonatkozik, ahol a terméket eredetileg forgalomba helyezték.

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland. Minden jog fenntartva. A jelen
útmutató egyetlen része sem használható fel vagy sokszorosítható semmilyen formában a Polar Electro
Oy előzetes írásos engedélye nélkül.

A használati útmutatóban vagy a termék csomagolásán lévő nevek és logók a Polar Electro Oy
védjegyei. A felhasználói kézikönyvben vagy a termék csomagolásán levő ® jellel ellátott nevek és logók
a Polar Electro Oy bejegyzett védjegyei. A Windows a Microsoft Corporation, a Mac OS pedig az Apple
Inc. bejegyzett védjegyei.

A Polar Electro Oy egy ISO 9001:2008 tanúsított vállalat.

Ez a termék megfelel a 93/42/EGK, 1999/5/EK és az 2011/65/EU irányelvnek. Az érvényes megfelelési
nyilatkozat a www.polar.com/support [http://www.polar.com/support] webhelyen található.

Ez az áthúzott kerekes szeméttartály szimbólum azt mutatja, hogy a Polar termékek elektromos
készülékek és az Európai Parlamentnek és Tanácsnak az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaira (WEEE) vonatkozó 2012/19/EU irányelv hatálya alá esnek, és a termékhez használt elemek
és akkumulátorok az Európai Parlament és Tanács 2006 szeptember 6-án kiadott, az elemekre és
akkumulátorokra, illetve az elemek és akkumulátorok hulladékaira vonatkozó 2006/66/EK irányelv
hatálya alá esnek. A Polar termékekben található anyagokat és elemeket/akkumulátorokat ennélfogva az
EU országaiban külön kell ártalmatlanítani.

Ez a jelölés mutatja, hogy a termék védett az áramütés ellen.

Felelősség kizárása

• A kézikönyvben levő anyag csak tájékoztatási célokat szolgál. A benne leírt termékek vonatkozásában a
gyártó fenntartja az előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát a folyamatos fejlesztési programok
miatt.

• A Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy szavatolja és nem vállal garanciát a kézikönyvre és a benne leírt
termékekre.

• A Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nem vállal felelősséget a jelen anyag, vagy az itt leírt termékek
használatából származó károkért, költségekért, vagy kiadásokért, legyenek közvetettek, vagy
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közvetlenek, következményesek, vagy egyediek.

Ez a termék a Polar Electro Oy immateriális tulajdonjogainak védelme alatt áll, ahogy azt a következő
dokumentumok meghatározzák: US 6477397, DE 20008882.3, ES 200001333, IT 00250117, DE
20008883.1, IT 00250120, US 6553633, FI 88223, DE 4215549, GB 2257523B, HK 113/199, US
5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587, HK 306/1996, US 5486818, FI 115287, EP 1090583, US
6553247, US 6272365, GB 2339833, FI 96380, JP 3568954, US 5611346, EP 0665947, DE 69414362,
FI 115084, EP 1543769, US 7418237, FI 23891, USD 555608S. Egyéb függőben levő szabadalmak.

Gyártotta a Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE.

Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202 300, www.polar.com [http://www.polar.com]

HU 3.0 11/13
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