
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Polar WearLink® +
Coded Transmitter 31
Coded Transmitter W.I.N.D.
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SLOVENSKO
Ta priročnik za uporabo vsebuje navodila za
oddajnika Wear Link® 31 in Polar Wear Link®
W.I.N.D. Oznaka modela vašega oddajnika je
navedena na priključku.

Prosimo, da sledite slikam na prejšnji strani.

Zadnjo verzijo tega priročnika za uporabo lahko
prenesete s spletne strani
http://www.polar.fi/support. Za video priročnik
obiščite spletno stran
http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Deli oddajnika

1. Področje z elektrodami na pasu zaznava
srčni utrip. Slika A1.

2. Priključek pošilja signal s srčnim utripom
na vadbeni računalnik.

Kako nositi oddajnik

1. Pod tekočo vodo navlažite področje z
elektrodami na zadnji strani pasu in
preverite, ali so močno navlažene. Slika
B1.

2. Pripnite priključek na pas. Prilagodite
dolžino pasu tako, da se vam bo udobno
prilegal. Slika B2.

3. Pripnite si pas okoli prsnega koša, točno
pod prsnimi mišicami, ter spnite sponko z
drugim koncem pasu. Slika B3.

4. Preverite, ali se mokra področja z
elektrodami tesno prilegajo vaši koži, ter da
se Polarjev logotip nahaja v vodoravni legi
na sredini prsnega koša. Slika B4.

Po vsaki uporabi snemite priključek
oddajnika s pasu, ter izplaknite pas pod
tekočo vodo.
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Priključek Polar WearLink se lahko
uporablja s posebnimi oblačili, ki imajo
vgrajene mehke tekstilne elektrode.
Navlažite elektrode, ter pripnite priključek na
oblačilo brez pasu. Polarjev logotip na
priključku naj se nahaja v vodoravnem
položaju.

Naučite oddajnik Polar WearLink
W.I.N.D. komunikacije z vašim
vadbenim računalnikom
Če želite meriti vaš srčni utrip, morate vaš novi
oddajnik Polar WearLink W.I.N.D. povezati z
vašim vadbenim računalnikom Polar. Povezava
omogoča vadbo v skupini, ne da bi se oddajniki
motili med seboj.

Polarjev vadbeni računalnik in oddajnik, ki sta
na voljo v paketu, sta med seboj že povezana.
Kadar začnete uporabljati nov oddajnik, je
povezava obvezna.

Za nadaljnja navodila o povezavi uporabite
uporabniški priročnik vašega vadbenega
računalnika Polar.

Nega in vzdrževanje
Oddajnik je visoko tehnološki pripomoček, s
katerim je potrebno skrbno ravnati. Spodnja
navodila vam bodo pomagala izpolniti zahteve,
ki jih določa garancija.

Po vsaki uporabi odpnite priključek
oddajnika s pasu, ter izplaknite pas pod
tekočo vodo. Priključek posušite z mehko
brisačo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali
abrazivnega materiala (jeklena volna ali čistilne
kemikalije).

Pas je potrebno redno, ali vsaj po vsaki
peti uporabi, oprati v pralnem stroju na
40ºC/104ºF. Tako zagotovimo zanesljivost
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meritev in podaljšujemo življenjsko dobo pasu.
Uporabite vrečko za pranje. Pasu ne
namakajte, ne ožemajte, ne likajte, ne
uporabljajte kemičnega čiščenja in ne belite.
Odstranite oddajnik iz pasu pred pranjem. Ne
uporabljajte pralnih praškov z belilom ali
mehčalca. Nikoline dajajte priključka oddajnika
v pralni ali sušilni stroj!

Pas in priključek sušite in shranjujte
ločeno. Pred dolgotrajnim shranjevanjem pas
operite v pralnem stroju. Prav tako pas operite
v pralnem stroju po vsaki uporabi v bazenu s
klorirano vodo.

Oddajnik hranite na hladnem in suhem mestu.
Vlažnega oddajnika ne shranjujte v
vodotesnem materialu, npr. v športnih torbah.
Znoj in vlaga ohranjata elektrode vključene. Ne
izpostavljajte ga direktni sončni svetlobi za
daljša časovna obdobja.

Servisiranje
Med garancijsko dobo servisirajte izdelek le v
pooblaščenem servisnem centru Polar.
Garancija ne pokriva škode, ki nastane ob
nepooblaščenem popravilu. Seznanite se z
Omejeno mednarodno garancijo Polar.

Baterije
Če želite sami zamenjati baterije, sledite
spodnjim navodilom. Glejte sliko C.

1. S kovancem odprite pokrov za baterije
tako, da ga obrnete nasprotno od smeri
urinega kazalca proti znaku OPEN.

2. Vstavite baterijo (CR2025) v pokrov, s
pozitivno (+) stranjo proti pokrovu.
Prepričajte se, da se tesnilo nahaja v utoru,
saj s tem zagotovite vodoodpornost.

3. Potisnite pokrov nazaj v priključek.
4. S kovancem obrnite pokrov v smeri urinega

kazalca proti napisu CLOSE.
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Za zagotavljanje dolgega delovanja odpirajte
pokrov le ob menjavi baterij. Tesnilo naj ne bo
poškodovano. V kolikor ugotovite, da je tesnilo
poškodovano, ga zamenjajte z novim.

Kompleti z baterijami in tesnili so na voljo pri
prodajalcih izdelkov Polar, ter v pooblaščenih
servisnih centrih Polar.

Baterije shranjujte nedosegljive otrokom. V
primeru zaužitja baterije se takoj posvetujte
z zdravnikom. Uporabljene baterije morate
oddati v za to namenjene zabojnike.

Varnostna opozorila
Za informacije povezane z alergijami preverite
uporabljene materiale, ki so navedeni v
tehničnih specifikacijah. Neželenim reakcijam
pri uporabi oddajnika na koži se izognete tako,
da nosite oddajnik nad majico, ki mora biti na
področju pod elektrodami vlažna.

Oddajnik naj ne pride v stik s sredstvi za
odganjanje mrčesa (repelenti).

Vlaga in praske lahko povzročijo madeže na
svetlih oblačilih.

Uporaba oddajnika v vodi
Oddajnik Polar WearLink 31 lahko uporabljate
pri plavanju, vendar lahko nastopijo motnje v
delovanju zaradi naslednjih vzrokov:
• morska voda in voda v bazenih je zelo

prevodna, zato lahko pri elektrodah pride do
kratkega stika, kar preprečuje oddajniku
zaznavanje EKG signala

• poskoki ali sunkovito gibanje mišic lahko
premakne oddajnik, kar preprečuje
oddajniku zaznavanje EKG signala

• jakost EKG signala je individualna in je
odvisna od sestave tkiva.
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Oddajnik Polar WearLink W.I.N.D je
vodoodporen, vendar v vodi ne meri srčnega
utripa.

Tehnične specifikacije

Vrsta baterije: CR 2025
Tesnilo baterije: O-tesnilo 20.0 x 1.0 material

FPM
Življenska doba
baterije Polar
WearLink 31

Povprečno 2 leti (ob 1 uri vadbe
na dan, vse dni v tednu)

Življenska doba
baterije Polar
WearLink W.I.N.D.

Povprečno 2 leti (ob 3. urah
vadbe na dan, vse dni v tednu)

Obratovalna
temperatura

-10oC do +50oC / 14oF do
122oF

Material priključka Poliamid
Material pasu Poliester 35%, poliamid 35%,

poliuretan 30%

Omejena mednarodna garancija Polar
• Ta garancija ne omejuje potrošnikovih

zakonskih pravic, določenih z veljavno
državno zakonodajo, ali potrošnikovih pravic
v razmerju do prodajalca, ki izhajajo iz njune
kupoprodajne pogodbe.

• To omejeno mednarodno garancijo Polar
izdaja Polar Electro Inc. potrošnikom, ki so
kupili ta izdelek v ZDA ali Kanadi. To
omejeno mednarodno garancijo Polar izdaja
Polar Electro Oy potrošnikom, ki so kupili ta
izdelek v ostalih državah.

• Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. jamči
prvotnemu potrošniku/kupcu te naprave, da
na izdelku ne bo napak v materialu ali
izdelavi dve (2) leti od datuma nakupa.

• Račun prvotnega nakupa je vaše
dokazilo o nakupu!

• Garancija ne krije baterije, izrabe in
poškodovanja ob normalni uporabi, škode
zaradi napačne uporabe, zlorabe, nesreč ali
neupoštevanja varnostnih opozoril,
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neprimernega vzdrževanja, komercialne
uporabe, počenega, razbitega ali
opraskanega ohišja/zaslona, elastičnega
pasu ali oblačila Polar.

• Garancija ne krije škode, izgub, stroškov ali
izdatkov, neposrednih, posrednih ali
naključnih, posledičnih ali izrednih, ki bi
nastali zaradi, ali ki so povezani z izdelkom.

• Izdelki, ki so bili kupljeni iz druge roke niso
kriti z dve (2) letno garancijo, razen če ni z
lokalnim zakonom določeno drugače.

• V garancijskem obdobju bo izdelek
popravljen ali zamenjan pri kateremkoli
pooblaščenem servisnem centru Polar, ne
glede na državo nakupa.

Garancija v povezavi s katerim koli izdelkom bo
omejena na države, kjer je bil izdelek prvotno
tržen.

Ta izdelek je skaden z Direktivami 93/42/EEC
in 1999/5/EC. Ustrezna izjava o skladnosti je
na voljo na www.support.polar.fi
/declaration_of_conformity.html.

Označevanje s prekrižanim košem za odpadke
na kolesih pomeni, da so izdelki Polar
elektronske naprave in sodijo na področje
Direktive 2002/96/EC Evropskega parlamenta
in Sveta o odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO), baterije in akumulatorji
uporabljeni v izdelkih pa sodijo na področje
Direktive 2006/66/EC Evropskega parlamenta
in Sveta 6. septembra o baterijah in
akumulatorjih in odpadnih baterijah in
akumulatorjih. Ti izdelki, ter
baterije/akumulatorji v izdelkih Polar, morajo
biti tako v državah EU odstranjeni ločeno.
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Ta oznaka pomeni, da je izdelek zaščiten pred
električnimi šoki.

Avtorske pravice 2009 Polar Electro Oy,
FIN-90440 KEMPELE, Finska.

Polar Electro Oy ima certifikat ISO 9001:2000.

Vse pravice pridržane. Noben del tega
priročnika ne sme biti uporabljen ali kopiran v
nobeni obliki ali na kakršen koli način brez
vnaprejšnje pisne privolitve podjetja Polar
Electro Oy. Imena in logotipi označeni z
znakom ™ v tem priročniku, ali na embalaži
izdelka, so blagovne znamke podjetja Polar
Electro Oy. Imena in logotipi označeni z
znakom ® v tem priročniku ali na embalaži
izdelka so zaščitena blagovna znamka podjetja
Polar Electro Oy, razen Windows, ki je
zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft
Corporation.

Omejitev odgovornosti
Gradivo v tem priročniku je izključno
informativne narave. Izdelki, ki jih opisuje, se
lahko zaradi neprekinjenega razvojnega
programa proizvajalca spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne
odgovarja in ne jamči glede tega priročnika ali
izdelkov, opisanih v tem priročniku.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne
odgovarja za škodo, izgubo, stroške ali izdatke,
neposredne, posredne ali naključne, posledične
ali izredne, ki bi nastali zaradi, ali ki so
povezani z uporabo tega gradiva ali izdelkov,
opisanih v tem priročniku.
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Ta izdelek je zaščiten z enim, ali večimi
navedenimi patenti: 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. Ostali patenti so v
postopku.

www.polar.fi
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Manufactured by

Polar Electro Oy 
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FIN-90440 KEMPELE
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