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ROMÂNĂ

Vă mulţumim pentru că aţi ales Polar! În acest ghid vă vom oferi o trecere 
în revistă a elementelor de bază ale utilizării noului dumneavoastră senzor 
pentru ritmul cardiac, perechea perfectă pentru dispozitivul de antrenament 
Polar.

Puteţi descărca manualul de utilizare complet şi cea mai recentă versiune a 
acestui ghid la adresa polar.com/support. Pentru ajutor suplimentar, există 
tutoriale video excelente la adresa polar.com/en/polar_community/videos pe 
care poate doriţi să le vizionaţi.

PURTAREA SENZORULUI PENTRU RITM CARDIAC

1. Umeziţi suprafaţa electrozilor de pe curea (imaginea 1).
2. Prindeţi cureaua în jurul pieptului şi reglaţi cureaua pentru a se potrivi fix.
3. Ataşaţi conectorul (imaginea 2).

 După antrenament, detaşaţi conectorul şi clătiţi cureaua sub jet de apă 
pentru a o menţine curată.

UTILIZAREA SENZORULUI PENTRU RITM CARDIAC

Puteţi utiliza senzorii H1 şi H2 cu numeroase dispozitive de antrenament 
Polar. Verificaţi dispozitivele compatibile la adresa polar.com/support. 
Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac la sala de gimnastică şi puteţi vedea 
ritmul cardiac în timp real în timp ce vă antrenaţi cu echipamentul de sală 
compatibil. Căutaţi sigla Polar data viitoare când mergeţi!

Dacă dispozitivul dumneavoastră de antrenament foloseşte tehnologia 
W.I.N.D., interconectaţi noul senzor H2 cu acesta înainte de prima sesiune de 
antrenament. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi manualul de utilizare al 
dispozitivului.

ÎNGRIJIREA SENZORULUI DUMNEAVOASTRĂ PENTRU 
RITM CARDIAC

Conectorul: Desprindeţi conectorul de la curea după fiecare utilizare şi 
ştergeţi-l cu un prosop moale. Curăţaţi-l cu apă şi săpun atunci când este 
necesar.

Cureaua: Clătiţi sub jet de apă după fiecare utilizare. Spălaţi regulat. Consultaţi 
eticheta de pe curea pentru instrucţiuni detaliate de spălare.

Pentru instrucţiuni de îngrijire mai detaliate, consultaţi manualul de utilizare 
complet la adresa polar.com/support.

SCHIMBAREA BATERIEI ESTE UŞOARĂ

1. Ridicaţi şi deschideţi capacul bateriei folosind clema de pe curea (imaginea 
3).

2. Scoateţi bateria veche din capacul bateriei.
3. Introduceţi bateria nouă (CR2025) în interiorul capacului cu partea negativă 

(-) în sus.
4. Aliniaţi marginea capacului bateriei cu canalul de pe conector şi apăsaţi 

capacul bateriei la loc în poziţie (imaginea 4). Ar trebui să auziţi un clic.

Pentru instrucţiuni mai detaliate, consultaţi manualul de utilizare complet la 
adresa polar.com/support.
 

Din motive de siguranţă, asiguraţi-vă că folosiţi bateria corectă.

MATERIALE:

Conector ABS
Curea 38% poliamidă, 29% poliuretan, 20% elastan 
 13% poliester


