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1. FEJEZET - ISMERKEDJEN MEG RCX5
PULZUSMÉRÕ ÓRÁJÁVAL
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Az útmutató segít Önnek megismerkedni új pulzusmérő órájával. A teljes használati
útmutató és a használatbavételi útmutató legfrissebb változata a www.polar.fi/support
címről tölthető le. Videóútmutatókért látogasson el a http://www.polar.fi/en/support/
video_tutorials címen.
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Az RCX5 pulzusmérő óra részei

Az RCX5 pulzusmérő óra minden szükséges adatot rendelkezésére
bocsát ahhoz, hogy Ön tovább fokozhassa edzési teljesítményét. A
pulzusmérő óra ezenkívül arra is lehetőséget biztosít, hogy elmentse az
adatokat későbbi kiértékelés céljából. A nagy kijelző pedig garantálja, hogy
mindig, minden körülmények között jól lássa az edzési adatokat.

A kényelmes WearLink®+ hibrid transzmitter pontosan felismeri
pulzusát az EKG alapján, és elküldi ezt az értéket pulzusmérő órájára,
valós időben – akár vízben is. A transzmitter egy szíjból és egy
csatlakozóból áll.

A DataLink adattovábbító egység és a WebSync szoftver
segítségével feltöltheti a pulzusmérő óráján lévő adatokat a
polarpersonaltrainer.com honlapra. Egyszerűen csak dugja be a DataLink
egységet számítógépe USB portjába, és az egység a vezetéknélküli
W.I.N.D. technológia révén felismeri a pulzusmérő órát.
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Opcionális kiegészítők

• s3+ lépéshossz érzékelő: elküldi a pulzusmérő órának a futási sebesség/tempó és a
megtett távolság adatokat, valamint figyeli a lépésszámot és a lépések hosszát.

• G3 GPS-érzékelő, W.I.N.D./G5 GPS-érzékelő: a globális helymeghatározó (GPS)
technológia segítségével megadja a sebességet, a megtett távolságot és a földrajzi
pozíciót, valamint a pályaadatokat, minden szabadtéri sport esetén.

• CS sebességérzékelő, W.I.N.D.: vezetéknélküli kapcsolaton keresztül méri a megtett
távolságot és a pillanatnyi, az átlagos és a maximális tekerési sebességet.

• CS tekerésszámláló, W.I.N.D.: vezetéknélküli kapcsolaton keresztül méri a pillanatnyi
és az átlagos tekerésszámot (avagy pedálozási sebességet); az adatokat
fordulat/percben adja meg.

A kompatibilis érzékelőktől származó adatokat vezetéknélküli kapcsolaton keresztül
küldi el a pulzusmérő órának a Polar 2,4 GHz-es W.I.N.D. technológiájának
segítségével. Ily módon garantálni tudjuk, hogy edzés közben nem fog fellépni
interferencia.

A polarpersonaltrainer.com webes szolgáltatás segít abban, hogy elérje edzési
céljait, így:

• letöltheti a Polar Endurance edzésprogramokat pulzusmérő órájára az edzés módjának
optimalizálása érdekében.

• eltárolhatja edzésfájljait, hogy a későbbiekben is vissza tudja nézni eredményeit.
• részletesen nyomonkövetheti fejlődését.
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• az edzésterhelési funkció segítségével kielemezheti az edzés intenzitását és a
szükséges pihenési időt.

• kihívhatja ismerőseit virtuális megmérettetésekre, és kapcsolatot tarthat más
sportolókkal.
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2. FEJEZET - A PULZUSMÉRÕ ÓRA
BEÁLLÍTÁSA
Gombok és menüszerkezet

LIGHT (VILÁGÍTÁS)
• Megvilágítja a kijelzőt
• Nyomva tartva megnyílik a QUICK

MENU (GYORSMENÜ): Time (Idő)
nézetben ezzel lehet aktiválni a
billentyűzárat, beállítani a riasztót és
kiválasztani az időzónát. Edzés közben

ezzel lehet aktiválni a billentyűzárat,
rákeresni az érzékelőkre, beállítani az
edzési hangokat, beállítani a kör
nézetet vagy beállítani a
visszaszámlálót.
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BACK (VISSZA)
• Kilépés a menüből
• Visszatérés az előző szintre
• A beállítások módosításának elvetése
• Kiválasztás elvetése
• Hosszan nyomva tartva visszatérés

bármely üzemmódból az idő
üzemmódba

UP (FEL)
• Léptetés a listákban
• Egy kiválasztott érték beállítása
• Hosszan nyomva tartva a kijelzés

módosítása, vagy ránagyítás a legfelső
sorra (edzés üzemmódban)

DOWN (LE)
• Léptetés a listákban
• Egy kiválasztott érték beállítása
• Hosszan nyomva tartva váltás az 1. és

2. idő között, vagy ránagyítás a legalsó
sorra (edzés üzemmódban)
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OK
• Kiválasztások jóváhagyása
• Edzés indítása
• Köradatok
• Előre bállított célzónák nélküli edzés

esetén, edzés módban hosszan
nyomva tartva a pulzust az akutális
sport zónához igazítja

Az alap beállítások megnyitása
Mielőtt használatba venné a pulzusmérő
órát, állítsa be az alap beállításokat.
Minél pontosabb adatokat adjon meg,
hogy teljesítményéről a lehető
legpontosabb visszajelzéseket kapja.

Kapcsolja be a pulzusmérő órát az OK
gomb megnyomásával. A kijelzőn ekkor
megjelenik a Select language (Nyelv
kiválasztása) üzenet. A választható
opciók: Deutsch, English, Español,
Français , Italiano, Português, Suomi

és Svenska. A kiválasztás
jóváhagyásához nyomja meg az OK

gombot. Ezután megjelenik a Please

enter basic settings (Kérem, adja meg
az alap beállításokat) üzenet. Nyomja
meg az OK gombot, majd állítsa be a
következőket:

1. Time (Idő): Választható opciók: 12h

és 24h. A 12h opció kiválasztása
esetén válasszon az AM / PM

lehetőségek közül. Adja meg a helyi
időt.

2. Date (Dátum): Adja meg az aktuális
dátumot.

3. Units (Mértékegységek): A
választható opciók: (kg/cm) és
(lb/ft).

4. Weight (Testsúly): Adja meg
testsúlyát.

5. Height (Testmagasság): Adja meg
testmagasságát. LB/FT formátum
esetén először a láb adatot adja meg,
utána pedig a hüvelyket.

6. Date of birth (Születési idő): Adja
meg születési idejét.
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7. Sex (Neme): A választható opciók:
Male (Férfi) és Female (Nő).

8. Ezután megjelenik a Settings OK?

(Jók a beállítások?) üzenet. A
beállítások módosításához nyomja
meg a VISSZA gombot annyiszor,
míg vissza nem kerül a módosítani
kívánt tételhez. A beállítások
elfogadásához nyomja meg az OK
gombot; a pulzusmérő óra ekkor
átvált idő üzemmódba.

A pulzusmérő óra beállítási
lehetőségeinek részleteit illetően
tekintse meg a teljes használati
útmutatót (www.polar.fi/support).
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3. FEJEZET - FELKÉSZÜLÉS AZ EDZÉSRE
Az edzés tervezése
A Polar RCX5 pulzusmérő óra lehetőséget biztosít arra, hogy különböző módon is
megtervezhesse edzéseit.

1. A pulzusmérő órán alapértelmezés szerint négy különböző sport profil van: Running

(Futás), Cycling (Bike 1) (Biciklizés 1), Swimming (Úszás) és Other sport (Egyéb
sport). Válassza ki az igényeinek megfelelő profil beállítást. Idő üzemmódban a FEL
gomb segítségével jelenítheti meg a Menu > Settings > Sport Profiles (Menü >
Beállítások > Sport profilok) menüt. A sport profilok beállításával kapcsolatos bővebb
tájékoztatást illetően tekintse meg a www.polar.fi/support oldalon elérhető teljes
kézikönyvet.

2. Töltse le a polarpersonaltrainer.com címről a Polar Endurance training programs
programot pulzusmérő órájára a DataLink adatátviteli egység és a WebSync szoftver
segítségével. Az állóképesség programokkal kapcsolatos további információkért
tekintse meg a polarpersonaltrainer.com súgóját.

3. Tervezze meg és hozza létre saját edzésterveit a polarpersonaltrainer.com címen,
majd töltse azokat le pulzusmérő órájára!

4. Az edzések közben használja a ZoneOptimizer funkciót, hogy biztosítsa a
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megfelelő edzés-intenzitást. A ZoneOptimizer funkció napi kondíciójához igazítja a
cél-pulzusszám limiteket, így Ön ideális intenzitással edzhet.

5. A Versenytempó funkció segítségével megőrizheti tempóját, és teljesítheti a kitűzött
idő célt egy meghatározott távolságon.

6. Az Edzési terhelés funkció segítségével nyomonkövetheti terheltségi és pihenési
időszakait a polarpersonaltrainer.com címen elérhető edzésnaplóban, így elkerülheti
a túl kemény és túl laza edzéseket. További információkért tekintse meg a
polarpersonaltrainer.com súgóját.

A kiegészítők használata az RCX5 pulzusmérő órával
Az RCX5 az alábbi opcionális Polar érzékelőkkel kompatibilis:

• s3+ lépéshossz érzékelő / s3 lépéshossz érzékelő, W.I.N.D.
• G3 GPS-érzékelő, W.I.N.D. / G5 GPS-érzékelő
• CS sebességérzékelő, W.I.N.D. és Polar CS tekerésszámláló, W.I.N.D.

Új érzékelő használatba vételekor azt aktiválni kell és be kell mutatni a pulzusmérő
órának. Ezt a bemutatást "párosításnak" hívjuk, és mindössze néhány másodpercig
tart.

Ha például egy GPS-érzékelőt szeretne párosítani a pulzusmérő órával, tegye a
következőket: Válassza a Menu > Settings > Running > GPS sensor > Search new

MAGYAR

Felkészülés az edzésre 13



(Menü > Beállítások > Futás > GPS-érzékelő > Új keresése) opciót, majd nyomja meg
az OK gombot. Ha az új GPS-érzékelő beazonosítása megtörtént, akkor a kijelzőn
megjelenik a GPS sensor is found (GPS-érzékelő megtalálva) üzenet. A párosítás
ezzel befejeződött.

A párosítással biztosítható, hogy a pulzusmérő óra csak az Ön transzmitterétől és
érzékelőjétől érkező jeleket fogadja, így elkerülhető az interferencia. Az új érzékelők
használatba vételével kapcsolatos további információkért tekintse meg a
www.polar.fi/support címen elérhető teljes használati útmutatót.

Ha versenyen indul, ügyeljen rá, hogy még otthon elvégezze a párosítási műveletet.
Ellenkező esetben interferencia alakulhat ki.
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4. FEJEZET - EDZÉS
A WearLink®+ hibrid transzmitter viselése
A transzmittert a pulzusszám méréshez hordania kell.

1. Folyó vízben jól nedvesítse meg a textilpánt belső
(elektródás) részét!

2. Csatlakoztassa a jeladót a pánthoz. Állítsa be a pánt
hosszát, hogy az szorosan, de kényelmesen
rögzüljön.

3. Helyezze a pántot a mellkasa köré, a mellizmok alá
és csatolja be a pántot.

4. Ellenőrizze, hogy az elektródás részek szorosan
rögzülnek-e a bőrén, és hogy a jeladó Polar logója
középen és egyenes helyzetben van-e.

Minden használatot követően válassza le a jeladót a pántról, ezzel
növelve a jeladó elemének élettartamát. Az izzadtságtól és
nedvességtől az elektródák és a jeladó aktiválva maradhatnak. Ez
csökkenti a transzmitter elemének élettartamát.

A tisztításra vonatkozó részletes utasításokért
tekintse meg a "6. Fontos információk" c. fejezetet.
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Az edzés elkezdése
Vegye fel a transzmittert, és állítson be egy opcionális érzékelőt* az érzékelő használati
útmutatójának megfelelően. Ha szeretné használni a ZoneOptimizer funkciót, hogy
megállapíthassa szervezete edzési állapotát az adott napra vonatkozóan, akkor
tekintse meg a www.polar.fi/support címen elérhető teljes használati útmutatót.

1. Nyomja meg az OK gombot. A pulzusmérő óra konfigurációs
üzemmódba lép, és elkezdi keresni az érzékelők jeleit.
Ha nem talál jelet, akkor a kijelzőn egy háromszögben lévő
felkiáltójel jelenik meg.
A FEL/LE gombok segítségével válassza ki a kívánt sportot.

2. Az érzékelők jeleinek befogása és a sport kiválasztása után
nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording

started (Rögzítés elkezdődött) üzenet, és az edzést
elkezdheti.

3. Az edzés rögzítése közben a FEL/LE gombokkal váltogathat az
edzési nézetek között. A VILÁGÍTÁS gomb nyomva tartásával
megnyithatja a QUICK MENU (GYORSMENÜ) képernyőt. Az
edzés közben elérhető funkciókkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatást illetően tekintse meg a www.polar.fi/support
oldalon elérhető teljes kézikönyvet.

16 Edzés



* Opcionális érzékelő: s3+ lépéshossz érzékelő, G3 GPS-érzékelő, W.I.N.D. / G5
GPS-érzékelő, sebességérzékelő, W.I.N.D. és tekerésszámláló, W.I.N.D.
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5. FEJEZET - EDZÉS UTÁN
Az edzés rögzítésének
szüneteltetéséhez nyomja meg a
VISSZA gombot. A rögzítés leállításához
nyomja meg ismét a VISSZA gombot.

Minden használat után vegye le a
jeladót a pántról és öblítse le folyó víz
alatt. Mossa ki rendszeresen a pántot
mosógépben (max: 40 ºC fokon),
legalább minden ötödik használat
után. Az ápolással és karbantartással
kapcsolatos további utasításokat illetően
tekintse meg a "Fontos információk" c.
részt.

A teljesítményével kapcsolatos alapvető
adatokat a MENU > DATA > Training

files (MENÜ > ADATOK > Edzési fájlok)
helyen tudja megtekinteni. A
részletesebb elemzésért az adatokat fel
kell tölteni a polarpersonaltrainer.com
címre a DataLink segítségével. Az

adatátvitellel kapcsolatos további
információkért tekintse meg a
www.polar.fi/support címen megtalálható
teljes használati útmutatót, vagy a
polarpersonaltrainer.com súgóját.
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A szoftver számos különböző
lehetőséget biztosít az adatok
elemzésére.

• A Training files (Edzésfájlok)
opciónál az edzésfájlok tekinthetők
meg (max. 99).

• A Week summaries (Heti összesítő)
opciónál az elmúlt 15 hét (plusz az
aktuális hét) edzéseredményei
tekinthetők meg.

• A Totals since xx.xx.xxxx

(Eredmények xxxx.xx.xx óta) opció egy
adott időszakban rögzített értékek
összesítését mutatja.

• A Delete files (Fájlok törlése)
opciónál lehetősége van egy, vagy az
összes edzésfájl törlésére.
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6. FEJEZET - FONTOS INFORMÁCIÓK
A termék gondozása
Akárcsak bármely más elektronikus eszközt, a
pulzusmérő órát is gondosan karban kell
tartani. Az alábbi ötletek segítenek betartani a
garancia érvényesítéséhez szükséges
előírásokat és segítenek, hogy a termék
hosszú éveken át használható legyen.

Használat után mindig válassza le a
transzmitter csatlakozóját a szíjról.
Öblítse le a szíjat folyó víz alatt. Egy puha
törülközővel törölje szárazra a csatlakozót.
Alkoholt vagy súrolószert (tisztítószert, dörzsit)
ne használjon a tisztításhoz.

Időnként (legalább minden 5. használat
után) mossa ki a szíjat mosógépben
(40 ºC-os hőmérsékleten). Ily módon
gondoskodhat a megbízható mérésekről és
maximálisra növelheti a transzmitter
élettartamát. Használjon mosogatószivacsot.
Ne áztassa be, centrifugázza, vasalja, tisztítsa
vegyszerrel, vagy fehérítse ki a pántot. Ne
használjon mosószert fehérítővel, vagy

öblítőszerrel. Ne tegye a jeladót mosógépbe,
vagy szárítógépbe!

A jeladó elem élettartamának
maximalizálása érdekében tartsa
szárazon, és tárolja külön a szíjat és a
transzmitter csatlakozót. Ha huzamosabb
időre el szeretne tenni a szíjat, vagy ha erősen
klóros medencében használta azt, akkor mossa
ki a szíjat mosógépben.

A pulzusmérő óra, a transzmitter és az
érzékelők száraz, hűvös helyen tartandók. Ne
tárolja nedves környezetben, nem szellőző
anyagban (műanyagtasak, vagy sporttáska),
vagy vezetőképes anyag mellett (pl.: nedves
törülköző). A pulzusmérő és a jeladó vízálló, és
vízben végzett tevékenységek során
használható. Ezenkívül vannak olyan
szenzorok is, melyek esős időben
használhatók. Ne tegye ki huzamosabb ideig
közvetlen napfénynek a pulzusmérő órát –
vagyis ne hagyja azt például az autóban vagy a
biciklire felszerelve.
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Tartsa tisztán a pulzusmérő órát és az
érzékelőket. A vízállóság fenntartása
érdekében ne mossa ki a pulzusmérő órát vagy
az érzékelőket magasnyomású mosóval.
Enyhén szappanos vízzel tisztítsa meg és
tiszta vízzel öblítse ki azokat. Ne merítse őket
vízbe. Egy puha törülközővel törölje szárazra
őket. Soha ne használjon alkoholt vagy
súrolószert, pl. fémdörzsit vagy tisztító
vegyszereket.

Óvja a pulzusmérő órát az erős ütésektől, mivel
ezek kárt tehetnek a készülékben.

A pulzusmérő óra üzemi hőmérséklete: -10 °C
– +50 °C.

Szervizelés
Javasoljuk, hogy a kétéves garancia ideje alatt
csak hivatalos Polar szervizközpontban
javítassa a készüléket. A Polar Electro által
nem engedélyezett javítás által okozott kár,
vagy következményes kár esetén a garancia
nem érvényesíthető.

Elérhetőségeinkről a www.polar.fi/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.
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Elemek
Mind az RCX5 pulzusmérő óra, mind pedig a WearLink®+ hibrid transzmitter a felhasználó által is
cserélhető elemről működik. Az elemcserét illetően kérjük, tekintse meg "Az elemcsere menete" c.
fejezetet.

Az elemek cseréjét megelőzően kérjük, olvassa el az alábbiakat:

• Az "alacsony telepszint" indikátor akkor jelenik meg, amikor az elem telepszintje 10-15%-ra csökken.
• A háttérvilágítás túlzott használata sokkal gyorsabban lemeríti az elemet.
• Ha az "alacsony telepszint" indikátor megjelenik, akkor a háttérvilágítás és a hang automatikusan

kikapcsol. Az "alacsony telepszint" indikátor megjelenése előtt beállított minden riasztó aktív marad.
• Hidegben az "alacsony telepfeszültség" indikátor megjelenhet, de ahogy megnő a hőmérséklet, el is

tűnik.

Ha hidegben végez edzést (-20 °C és -10 °C között), akkor azt javasoljuk, hogy a pulzusmérő órát a melegítő alatt
tartsa, közvetlenül a bőrére helyezve.
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Az elemcsere menete

Elemcserekor győződjön meg róla, hogy a
tömítőgyűrű nincs-e megsérülve. Ha a
tömítőgyűrű sérült, akkor cserélje azt ki. Ilyen
tömítőgyűrűt/elemszettet a jól felszerelt Polar
üzletekben kaphat, illetve a hivatalos Polar
szervizekben. Az Egyesült Államokban és
Kanadában a hivatalos Polar
szervizközpontokban további tömítőgyűrűk is
rendelkezésre állnak. Az Egyesült Államokban
tömítőgyűrűket/elemszetteket a
www.shoppolar.com címről is lehet rendelni.

Az elemek gyermekektől távol tartandók. Ha a
gyermek lenyeli az elemet, akkor azonnal
orvoshoz kell fordulni.

Az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően
kell leselejtezni.

Új, teljesen feltöltött elem esetén ügyeljen rá,
hogy az elem két vége ne érjen hozzá
egyidejűleg fémtárgyakhoz vagy az
elektromosságot vezető szerszámokhoz (pl.
csipeszhez). Ez ugyanis rövidzárlatot okozhat
az elemben, ami az elem gyors lemerülését
eredményezi. A rövidzárlat rendszerint nem

tesz kárt az elemben, de csökkenti annak
élettartamát.
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1. Nyissa fel az elemtartó fedelet úgy, hogy egy érme
segítségével elforgatja azt CLOSE-d állásból OPEN
állásba.

2. • A csukló egység elemének (2a) cseréjekor távolítsa
el az elemtartó fedelet, majd emelje ki óvatosan az
elemet egy megfelelő méretű, apró, merev pálcával
vagy hasonlóval (pl. egy fogvájóval). Lehetőleg nem
fémből készült eszközt használjon erre a célra.
Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a fémrészeket (*)
és a barázdákat. Helyezzen be egy új elemet úgy,
hogy a pozitív (+) fele kifelé álljon.

• A transzmitter elemének (2b) cseréjekor úgy
helyezze be az elemet, hogy az elem pozitív (+) fele
a fedél felé nézzen.

3. Cserélje ki a tömítőgyűrűt (ha van másik). A
tömítőgyűrűt jól illessze a helyére, hogy elkerülje a víz
beszivárgását.

4. Helyezze vissza a fedelet, majd forgassa azt el jobbra a
CLOSE felirat irányába.

5. A csukló egység elemeinek cseréje után újra meg kell
adni az alap beállításokat.

Ha nem megfelelő típusú elemet használ, akkor
robbanásveszély állhat fenn.
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Az elem élettartama
Az RCX5 pulzusmérő óra elemének élettartama
átlagosan 11 hónap, és attól függ, hogy milyen
funkciókat és érzékelőket használ. Az alábbi
ötletek segítségével meghosszabbíthatja az
elem élettartamát.

Átlagos élettartam: 11 hónap

Ahhoz, hogy elérje a 11 hónapos élettartamot,
használja az alábbi beállításokat a pulzusmérő
órán:

• Nagy óra és dátum vagy logó a kijelzőn.
• Pulzus-transzmitter és GPS-érzékelő

használata edzés közben.
• AutoSync funkció kikapcsolva.
• A kijelző 24:00 és 06:00 között kikapcsolva.

Az alábbi beállítások alkalmazásával az elem
élettartama meghosszabbítható:

• Ha nincs szüksége a sebesség, távolság és
földrajzi helyzet adatokra, akkor ne használja
a GPS-érzékelőt.

• Kapcsolja be az energiatakarékos
üzemmódot a WebSync szoftverben.

• Kapcsolja ki az AutoSync funkciót a
WebSync szoftverben.

• Állítsa be a WebSync szoftverben, hogy a
kijelző kikapcsoljon 24:00 és 06:00 között.

Átlagos élettartam: 8 hónap

Az alábbi beállítások alkalmazásával az elem
élettartama nem éri el a 11 hónapot.

• Nagy óra és dátum vagy logó a kijelzőn.
• Pulzus-transzmitter, GPS-érzékelő/s3+

lépéshossz érzékelő vagy tekerési sebesség
és tekeréshossz érzékelők használatban
vannak edzés közben.

• Az AutoSync funkció mindig be van
kapcsolva.

• A kijelző kikapcsol 24:00 és 06:00 között.

További információkért tekintse meg a
WebSync súgóját.
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Óvintézkedések
Az RCX5 pulzusmérő óra mutatja
teljesítménymutatóit. Megmutatja a fiziológiai
terhelés és az intenzitás szintjét az edzés alatt.
Megméri pulzusát, sebességét és a megtett
távolságot, amikor W.I.N.D. technológián
alapuló Polar CS sebességérzékelőt használ
biciklizés közben. Ezenkívül megméri
sebességét és a megtett távolságot, amikor
W.I.N.D. technológián alapuló/G5 GPS-es
érzékelővel ellátott Polar s3+ lépéshossz
érzékelőt használva fut. A W.I.N.D.
technológián alapuló Polar CS tekerésszámláló
méri a tekerésszámot biciklizés közben. Más
célokat nem szolgál.

A Polar RCX5 pulzusmérő óra nem
használható professzionális, vagy ipari
pontosságot igénylő környezeti mérésekhez.

Interferencia edzés közben

Elektromos eszközök közelében zavar
jelentkezhet. Ezenkívül a WLAN
bázisállomások közelében is jelentkezhet
interferencia. A hibás mérési eredmények és a
nem megfelelő viselkedés elkerülése
érdekében kerülje az ilyen zavarforrásokat.

További információkért látogasson el a
www.polar.fi/support címre.

Kockázatok minimalizálása edzéskor

Az edzés kockázatot is rejthet magában. 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.

• Végzett aktív testmozgást az elmúlt 5 évben?
• Magas a vérnyomása, vagy a vérkoleszterin

szintje?
• Szed valamilyen alacsony vagy magas

vérnyomás elleni gyógyszert, vagy
szívgyógyszert?

• Voltak légzési problémái?
• Észlelt magán valamilyen betegségre utaló

tünetet?
• Felépülőben van egy súlyos betegségből,

vagy orvosi kezelés alatt áll?
• Használ pacemakert vagy más, beültetett

elektronikus eszközt?
• Dohányzik?
• Várandós?
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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 a testünk által adott jelekre az edzés
során. Ha edzés közben váratlan
fájdalmat, vagy túlzott fáradtságot érez,
akkor javasolt befejezni az edzést vagy
kisebb intenzitással folytatni az edzést.

Megjegyzés a pacemakerrel,
defibrillátorral vagy egyéb beültetett
elektronikus eszközzel élők számára.
Pacemaker mellett a Polar pulzusmérő óra
kizárólag saját felelősségre használható!
Használat előtt javasolt egy terheléses
vizsgálat elvégzése orvos felügyelete alatt. A
vizsgálattal megbizonyosodhat róla, hogy a
Polar pulzusmérő óra biztonságosan és
megbízhatóan használható-e a pacemaker
mellett.

Amennyiben allergiás a bőrrel érintkező
valamely összetevőre, vagy ha allergiás
reakciókat vél felfedezni magán a termék

használata közben, ellenőrizze a műszaki
adatoknál felsorolt anyagokat. A jeladó bőrre
gyakorolt hatásának elkerülése érdekében
vegyen alá egy pólót, de nedvesítse be a pólót
az elektródák alatt a hibátlan működéshez.

A nedvesség és a nagymértékű súrlódás
következménye az lehet, hogy a fekete színű
jeladó felülete, megfoghatja a világos színű
pólókat. Ha a bőrén parfümöt vagy rovarriasztót
használ, győződjön meg arról, hogy az nem kerül
kapcsolatba az pulzusmérő órával, vagy a
jeladóval.
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Műszaki specifikáció

Pulzusmérő óra

Elem élettartama: Átlagosan 11 hónap (napi átlag 1
óra, heti 7 nap edzés mellett)

Elemtípus: CR 2032
Elem tömítőgyűrűje: EPDM O-gyűrű, 24,30 x 0,8 mm

(nem kell minden elemcserénél
cserélni, csak akkor, ha sérült)

Működési
hőmérséklet:

-10 °C - +50 °C / 14 °F - 122 °F

A pulzusmérő óra
anyagai:

PMMA lencse keménybevonatú
felső réteggel; pulzusmérő óra
váza: ABS+GF; fémrészek:
rozsdamentes acél

A csuklópánt és a csat
anyagai:

Poliuretán (TPU) és
rozsdamentes acél

Óra pontossága: Jobb mint ± 0,5 másodperc/nap,
25 °C-os hőmérséklet mellett.

A pulzusszám mérés
pontossága:

± 1% vagy 1 bpm (attól függően,
hogy melyik nagyobb). A stabil
állapot meghatározása szerint.

Pulzusmérési
tartomány:

15-240 bpm

Aktuális sebesség
megjelenítési
tartomány:

0-127 km/h ill. 0-75 mph

Vízhatlanság: 30 méterig (fürdéshez és
úszáshoz alkalmas)

A pulzusmérő óra határértékei

Fájlok maximális
száma:

99

Edzések maximális
száma több sportot
tartalmazó edzésfájl
esetén:

99

Fájlban maximálisan
rögzíthető idő:

99 ó 59 perc 59 mp

Körök maximális
száma:

99

Körök maximális
száma több sportot
tartalmazó edzésfájl
esetén:

99/sport

Össztávolság: 999 999 km / 621 370 mi
Össz időtartam: 9999 ó 59 perc 59 mp
Össz kalóriaszám: 999 999 kcal
Össz edzésszám: 9999
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Jeladó

A WearLink®+ hibrid
transzmitter
elemének
élettartama:

600 üzemóra

Elemtípus: CR2025
Elem tömítőgyűrűje: 20,0 x 1,0 mm-es szilikon O-gyűrű
Működési
hőmérséklet:

-10 °C - +40 °C / 14 °F - 104 °F

Csatlakozó anyaga: Poliamid
Szíj anyaga: Poliuretán / poliamid / poliészter /

elasztán / nejlon
Vízhatlanság: 30 méterig (fürdéshez és úszáshoz

alkalmas)

Polar WebSync szoftver és Polar DataLink

Rendszerkövetelmények:Operációs rendszer: Microsoft
Windows XP/Vista/7 vagy Intel
Mac OS X 10.5 vagy újabb

Internetkapcsolat

Szabad USB port a DataLinknek

A Polar RCX5 pulzusmérő óra többek közt az
alábbi szabadalmakkal rendelkezik:

• OwnIndex® technológia az edzettségi
teszthez.

• OwnCal® egyéni kalóriaszámláló.
• WearLink® technológia a pulzusméréshez.

MAGYAR

Fontos információk 29



Korlátozott nemzetközi Polar
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
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 elemre, a
normál elhasználódásra, a helytelen
használatból, visszaélésből, balesetekből

vagy az óvintézkedéseknek való meg nem
felelésből származó kárra; a nem megfelelő
karbantartásra, 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 © 2011 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
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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 és az
1999/5/EK irányelvnek. Az érvényes
megfelelési nyilatkozat a www.polar.fi/support
webhelyen található.

Ez az áthúzott kerekes szeméttartály
szimbólum azt mutatja, hogy a Polar termékek
elektromos készülékek és az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékaira
(WEEE) vonatkozó 2002/96/EK 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 levő termékeket 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

MAGYAR

Fontos információk 31



károkért, költségekért, vagy kiadásokért,
legyenek közvetettek, vagy közvetlenek,
következményesek, vagy egyediek.

A jelen termékre a következő szabadalmi
dokumentumok érvényesek: US 5486818,
US6277080, US20070082789, US12/434143,
US6537227, US6540686, US20090156944,
US7324841, US7076291, US6104947,
USD492999SS. További szabadalmak
bejegyeztetés alatt.

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

Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202 300,
www.polar.fi
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