
SLUŽBY

Během dvouleté záruky doporučujeme, abyste si veškerý servis kromě 
výměny baterie nechávali poskytovat jen autorizovanými servisními 
středisky Polar.  Záruka se nevztahuje na poškození nebo následné škody 
způsobené servisem neautorizovaným společností Polar Electro.

Kontaktní informace a adresy všech servisních středisek Polar naleznete na 
stránkách www.polar.com/support a jejich příslušné národní mutaci. 

UPOZORNĚNÍ

Tréninkový počítač Polar zobrazuje ukazatele vašeho sportovního výkonu.  
Tréninkový počítač Polar je určen k tomu, aby ukazoval hladinu fyzické 
zátěže a potřebný odpočinek během tréninku a po něm.  Měří tepovou 
frekvenci a podle připojených kompatibilních doplňků také rychlost a 
vzdálenost, kadenci šlapání na kole, polohu a další proměnné. Žádné jiné 
explicitní ani předpokládané určení nemá. Úplný seznam kompatibilních 
doplňků naleznete na adrese www.polar.com/en/products/accessories.

Tréninkový počítač Polar není určen pro provádění měření prostředí, které 
vyžaduje určitou přesnost  a profesionální vybavení.

Minimalizace rizik během cvičení: Cvičení může představovat určité riziko.  
Před zahájením pravidelného trénování bychom vám proto doporučili, 
abyste zodpověděli následující otázky týkající se vašeho zdravotního stavu.  
Pokud na kteroukoliv otázku odpovíte kladně, doporučujeme vám, abyste 
se před zahájením tréninkového programu poradili s lékařem. 

• Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
• Máte vysoký krevní tlak nebo zvýšenou hladinu cholesterolu?
• Užíváte léky na snížení tlaku nebo na srdce? 
• Máte v anamnéze problémy s dýcháním?
• Máte příznaky nějaké choroby? 
• Zotavujete se ze závažné choroby nebo zákroku?
• Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické 

zařízení? 
• Kouříte? 
• Pokud jste žena, jste těhotná?

Tepová frekvence může kromě intenzity cvičení být ovlivněna také léky na 
srdce, krevním tlakem, psychickým stavem, astmatem, dýcháním apod. a 
také některými energetickými nápoji, léky, alkoholem a nikotinem.

Během cvičení je důležité sledovat reakce vašeho těla.  Pokud při cvičení 
pocítíte neočekávaně bolest nebo nadměrnou únavu, doporučuje se 
cvičení přerušit nebo snížit jeho intenzitu. 

Pozor! Tréninkový počítač Polar mohou používat i osoby s implantovaným 
kardiostimulátorem.  Teoreticky by nemělo docházet k vzájemnému rušení. 
V praxi neexistují žádné údaje o tom, že by někdo rušení zaznamenal. Avšak 
nemůžeme poskytnout ofi ciální záruku vhodnosti kombinace našeho 
produktu se všemi druhy kardiostimulátorů nebo jiných implantovaných 
elektronických zařízení, protože je jich příliš mnoho druhů. Pokud máte 
jakékoliv pochybnosti nebo pocítíte neobvyklé pocity, poraďte se s lékařem 
nebo výrobcem vašeho elektronického implantátu, který bude schopen 
určit bezpečnost používání tréninkového počítače ve vašem konkrétním 
případě. 

Pokud jste alergičtí na nějakou látku, která se dostane do styku s 
vaší pokožkou, nebo pokud máte podezření na alergii v důsledku 
používání tohoto výrobku,  zkontrolujte materiály uvedené v Technických 
specifi kacích.  

V případě kožní reakce přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.

Kombinovaný vliv vlhkosti a intenzivního tření může způsobit sedření 
černé barvy z povrchu tepové frekvence snímače, a hrozí poskvrnění 
oděvů světlých barev. Naopak světlé snímače tepové frekvence se 
mohou poskvrnit barvou tmavých oděvů a na těchto oděvech se 
pak mohou objevit světlejší skvrny.  Aby váš světlý snímač tepové 
frekvence Polar zůstal pěkný a lesklý po mnoho let, dbejte na používání 
cvičebního oděvu, který nepouští barvu.  Pokud na svou pokožku 
používáte parfém či repelent, musíte zabránit kontaktu těchto 
přípravků s tréninkovým počítačem nebo snímačem tepové frekvence.

Pokud trénujete v chladném podnebí (-20 °C až -10 °C ), doporučujeme 
nasadit si tréninkový počítač pod rukáv bundy přímo na tělo. 

V blízkosti elektrických zařízení a základen sítě WLAN může docházet k 
rušení. Aby se zamezilo chybnému odečtu nebo nesprávnému fungování, 
vzdalte se od možných zdrojů rušení. Další informace viz 
www.polar.com/support.

OMEZENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA POLAR

Společnost Polar Electro Oy poskytuje na výrobky Polar omezenou 
mezinárodní záruku.  Pro výrobky prodané v USA nebo Kanadě poskytuje 
záruku společnost Polar Electro Inc. Společnost Polar Electro Oy/Polar 
Electro Inc. garantuje původnímu spotřebiteli/kupci zařízení Polar Electro, 
že produkt nebude projevovat vady na materiálu či zpracování po dva (2) 
roky od data koupě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení baterie 
nebo jiné běžné opotřebení, na poškození v důsledku nesprávného použití, 
zneužití, nehody či nerespektování bezpečnostních opatření; nesprávné 
údržby, komerčního použití, na rozbité či poškrábané obaly/displeje, pásku 
na rukávě, elastický popruh a vybavení Polar. Záruka se nevztahuje na 
jakékoliv poškození, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, 
zvláštní, vyplývající z produktu či v souvislosti s ním. Na položky zakoupené 
z druhé ruky se záruka nevztahuje. Během záručního období bude produkt 
opraven či vyměněn v jakémkoliv servisním centru Polar bez ohledu na 
stát, v němž byl původně zakoupen.  Záruka poskytovaná společností Polar 
ElectroOy/Inc. nemá vliv na zákonná práva spotřebitele v rámci příslušného 
národního práva, ani na zákonná práva spotřebitele proti prodejci, která 
vyplývají z kupní/prodejní smlouvy.  Doklad o platbě si uschovejte jako 
důkaz koupě! Záruka vztahující se na veškeré produkty bude omezena na 
státy, v nichž byl produkt původně společností Polar Electro Oy/Inc uveden 
na trh. Podmínky omezené mezinárodní záruky Polar Electro naleznete 
na adrese www.polar.com/en/support/warranty.

Společnost Polar Electro Oy je držitelem certifi kátu ISO 9001:2008.

Tento výrobek splňuje požadavky evropských směrnic 93/42/EHS, 1999/5/
ES a 2011/65/EU. Příslušné Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese 
www.polar.com/en/regulatory_information.

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic 2006/66/ES a 2012/19/EU. 
Baterie a elektoniku odhazuje do tříděného odpadu.

Toto označení značí, že produkt je chráněn proti elektrickým šokům.

PROHLÁŠENÍ O ZODPOVĚDNOSTI

• Materiál v této příručce slouží pouze k informativním účelům. Produkty, 
které popisuje, mohou být bez předchozího upozornění změněny 
vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu výrobce.

• Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nečiní prohlášení nebo 
záruky týkající se této příručky nebo produktů v ní uvedených. 

• Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy neodpovídá za žádné 
škody, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné 
či zvláštní, týkající se či vyplývající z použití tohoto materiálu nebo 
produktů v něm uvedených.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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