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ПОСІБНИК КОРИСТУВАННЯ POLAR VERITY SENSE

Цей посібник користувача допоможе вам розпочати роботу з новим Polar Verity Sense. Відеоуроки та поширені запитання див

support.polar.com/en/verity-sense.

ВСТУП
Вітаємо з новим Polar Verity Sense!

Polar Verity Sense — це універсальний високоякісний оптичний датчик серцевого ритму, який вимірює частоту серцевих скорочень від скроні вашої броні. Це чудова 

альтернатива нагрудним ременям для вимірювання частоти серцевих скорочень і пристроям на зап’ясті. Ви можете використовувати його з нарукавною пов'язкою, 

затискачем для окулярів для плавання або просто розташувати його в будь-якому місці, щільно прилягаючи до шкіри. Polar Verity Sense забезпечує максимальну 

свободу рухів і працює в незліченній кількості різних видів спорту. Крім того, Polar Verity Sense записує частоту серцевих скорочень, відстань і темп, коли ви плаваєте в 

басейні.

Ви можете записувати свої тренування у внутрішню пам’ять датчика і потім передавати дані про тренування на телефон або 

під’єднати його до сумісного пристрою та стежити за своїм пульсом у режимі реального часу під час тренування.

Polar Verity Sense передає дані через Bluetooth® та ANT+. Ви можете використовувати датчик з десятками провідних фітнес-
додатків, включаючи додаток Polar Flow, а також з Bluetooth і ANT+-сумісними тренувальними пристроями. Ви можете 
одночасно передавати свій пульс на два різні пристрої Bluetooth і стільки пристроїв ANT+, скільки забажаєте.

Polar Verity Sense поставляється зі зручним нарукавником, який можна прати в машині, кліпсою для ремінця для окулярів для плавання, USB-адаптером для 

зарядки та сумкою для зберігання.

Скористайтеся ПОВНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ВАШОГО ПОЛЯРНОГО ПРАВДА

Щоб скористатися всіма перевагами функцій Verity Sense, підключіть його до Polar Flow, нашої безкоштовної програми та веб-сервісу. Коли датчик 

під’єднано до Polar Flow, ви можете записувати своє тренування за допомогою лише датчика, а потім передавати дані про тренування до програми 

Flow або веб-сервісу. Ви також отримуватимете останні оновлення для свого датчика через Polar Flow. Щоб підключити свій правдивий потік із 

Polar Flow,організувати цеза допомогою програми Polar Flowmobile або служби Polar Flowweb.
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ДОДАТОК POLAR FLOW

Отримати Додаток Polar Flowз App Store® або Google PlayТМ. Синхронізуйте свій Verity Sense з додатком після тренування та отримайте 

миттєвий огляд та зворотний зв’язок результатів тренування та продуктивності.

ВЕБ-СЕРВІС POLAR FLOW

Синхронізуйте свої навчальні дані з Сервіс Polar Flowwebза допомогою програмного забезпечення FlowSync на вашому комп’ютері або за допомогою програми Polar 

Flow. У веб-сервісі ви можете планувати своє навчання, відстежувати свої досягнення, отримувати рекомендації та переглядати детальний аналіз результатів навчання. 

Знайдіть усе це наflow.polar.com.
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ПОЧАТИ

НАСТРОЮЙТЕ СВОЄ ЧУТТЯ ПОЛЯРНОЇ ІСТИНИ

Ми рекомендуємо зарядити акумулятор, перш ніж почати використовувати Verity Sense. Якщо акумулятор повністю розряджений, для початку 

заряджання може знадобитися кілька хвилин. Побачитибатареїдля отримання детальної інформації про заряджання акумулятора.

Зауважте, що коли ваш акумулятор Verity Sense має достатньо потужності, він рекламуватиме себе всім сумісні приймачі поблизу.

ОБЕРІТЬ ОДИН ВАРИАНТ ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ

А. На вашому телефоні: мобільне налаштування зручно, якщо у вас немає доступу до комп’ютера з портом USB, але це може зайняти більше 

часу. Цей метод вимагає підключення до Інтернету.

Б. На вашому комп’ютері: Налаштування дротового комп’ютера відбувається швидше, і ви можете одночасно заряджати Polar Verity Sense, але 

вам потрібен доступний комп’ютер. Цей метод вимагає підключення до Інтернету.

Заповніть відразу всі фізичні дані, необхідні для отримання точних даних про тренування, і отримайте останню версію мікропрограми 

для Polar Verity Sense.

ВАРІАНТ A: НАСТРІЙТЕ ЗА ТЕЛЕФОНОМ І ДОДАТКОМ POLAR FLOW

Будь ласка, зверніть увагу, що вам потрібно зробити пару в додатку Flow і НЕ в налаштуваннях Bluetooth вашого телефону.

1. Тримайте Polar Verity Sense і телефон поруч один до одного під час налаштування.
2. Переконайтеся, що ваш телефон підключено до Інтернету, і ввімкніть Bluetooth.
3. Завантажте програму Polar Flow з App Store або Google Play на свій телефон.
4. Відкрийте програму Flow на своєму телефоні та увійдіть у свій обліковий запис Polar або створіть новий.

5. Увімкніть Polar Verity Sense, натиснувши кнопку.
6. Програма Flow розпізнає ваш Polar Verity Sense поблизу та запропонує вам почати з’єднання з ним. Торкніться значкаПочніть натисніть 

кнопку у програмі Flow і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

ВАРІАНТ B: НАСТРІЙТЕ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ ЧЕРЕЗ FLOWSYNC

1. Помістіть датчик в USB-адаптер лінзою вгору, щоб контакти на сенсорі та USB-адаптері зустрічалися.
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2. Підключіть USB-адаптер до USB-порту комп'ютера.

3. Перейдіть до flow.polar.com/start і встановіть програмне забезпечення для передачі даних Polar FlowSync на свій комп’ютер.

4. Увійдіть у свій обліковий запис Polar або створіть новий. Ми проведемо вас через реєстрацію та налаштування у веб-
службі.

Після завершення налаштування ви готові до роботи. Веселіться!
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ФУНКЦІЇ КНОПКІ ТА СВІТОДИДИ
Verity Sense має одну кнопку, яка виконує різні функції залежно від ситуації використання та тривалості натискання. Нижче 
дивіться, які функції виконує кнопка в різних режимах і що означають світлодіоди різних кольорів.

ФУНКЦІЇ КНОПКИ

Увімкніть/вимкніть датчик

л Увімкніть датчик, коротко натиснувши кнопку. 
Вимкніть датчик, натиснувши та утримуючи кнопку.л

Виберіть режим навчання

л Виберіть режим навчаннякороткочасним натисканням кнопки, поки не загориться світлодіод поруч із потрібним режимом. Ви 

можете перевірити, який режим навчання заблоковано, коротко натиснувши кнопку. Індикатор стану збоку світиться синім у режимі 

серцевого ритму, зеленим у режимі запису та білим у режимі плавання.

л

Кольори світлодіодів ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

При виборі режиму навчання

При виборі режиму тренування індикатор стану збоку світиться синім у режимі серцевого ритму, зеленим у режимі запису та білим у 

режимі плавання. Світлодіодні індикатори, які використовуються для вимірювання серцевого ритму, також допоможуть вам вибрати 

правильний режим тренування, вказуючи, який режим вибрано на даний момент:

Додаткову інформацію див Вибір режиму навчання.

Стан акумулятора

л Низький заряд батареї: червоний світлодіод блимає повільно. 

Критично батарея: червоний світлодіод блимає швидкол

Стан акумулятора під час зарядки

Під час заряджання світлодіодний індикатор стану блимає певними кольорами, щоб вказати стан акумулятора датчика:
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Червоний: 0-9%

Помаранчевий: 10-29%

Жовтий: 30-79%

Зелений: 80-99%

Зелений світлодіод постійно світиться, коли акумулятор повний.

Датчик автоматично синхронізується з додатком Polar Flow під час заряджання, якщо ваш телефон знаходиться в зоні 

дії Bluetooth. Під час синхронізації світлодіод блимає синім.

Під час перевірки фізичної форми

Фіолетовий світлодіод блимає раз на дві секунди.

Щоб отримати інструкції щодо виконання тесту Polar Fitness за допомогою Verity Sense, перегляньте документ підтримки 

Polar Fitness Test з Verity Sense.

Інший

Синхронізація: Блимає синій світлодіод

Оновлення прошивки: Синій світлодіод постійно горить

Помилка: Мигає червоний світлодіод

ПАРИ
ПАРУЙТЕ З ДОДАТКОМ POLAR FLOW

Якщо ви налаштували Polar Verity Sense за допомогою телефону, як описано в розділі Налаштування Polar Verity 
Sense, його вже з’єднано з вашим телефоном.

9

https://support.polar.com/en/polar-fitness-test-with-verity-sense
https://support.polar.com/en/polar-fitness-test-with-verity-sense


Якщо ви робили налаштування за допомогою комп’ютера і хочете використовувати Polar Verity Sense з програмою Polar Flow, вам потрібно 

виконати одне тренування за допомогою датчика в режимі запису або в режимі плавання, перш ніж його можна буде об’єднати з програмою 

Flow.

ПЕРЕД ЗВ’ЯЗКУ ТЕЛЕФОНУ:

л Завантажте програму Flow з App Store або Google Play.
Переконайтеся, що на вашому телефоні ввімкнено Bluetooth, а режим польоту/режим польоту не ввімкнено.

Переконайтеся, що ви записали принаймні одне тренування у внутрішню пам’ять датчика, використовуючи датчик в
режим записуабо в режим плавання.

л

л

л Користувачі Android: переконайтеся, що місцезнаходження ввімкнено для програми Polar Flow у налаштуваннях програми телефону.

ЩОБ ПІДРУЧИТИ ТЕЛЕФОН:

Будь ласка, зверніть увагу, що вам потрібно зробити пару в додатку Flow і НЕ в налаштуваннях Bluetooth вашого телефону.

1. На телефоні відкрийте програму Flow і ввійдіть у свій обліковий запис Polar, який ви створили під час налаштування 
датчика.

Користувачі Android: Якщо у вас використовується кілька пристроїв Polar, сумісних із програмою Flow, переконайтеся, що ви 

вибрали Verity Sense як активний пристрій у програмі Flow. Зробивши це, програма Flow з’єднається з вашим датчиком під час 

створення пари.

2. Увімкніть датчик, натиснувши кнопку .
3. Програма Flow автоматично запропонує вам підключити свій Verity Sense. Прийміть запит на створення пари Bluetooth на своєму телефоні.

Ми рекомендуємо використовувати Polar Verity Sense з додатком Polar Flow, але також можна використовувати інші 

програми. Щоб отримати інформацію про з’єднання датчика з іншими програмами, перегляньте інструкції розробника 

програми.

У ПАРУ З ГОДИННИКОМ POLAR

Перегляньте посібник користувача вашого годинника Polar за адресою support.polar.comдля конкретних інструкцій щодо створення пари.
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НАЛАШТУВАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ У ДОДАТКУ POLAR FLOW

Перш ніж ви зможете редагувати налаштування Verity Sense у програмі Polar Flow, вам потрібно з’єднати датчик із програмою. Детальніше 

дивСтворення пари.

У програмі Flow перейдіть до Пристрої і виберіть Polar Verity Sense, якщо у вас більше одного пристрою Polar.

Увімкніть датчик, щоб підключити його до програми Polar Flow і переглянути налаштування.

Ви можете редагувати такі налаштування:

Довжина басейну за замовчуванням: Встановіть довжину басейну за замовчуванням, яка буде використовуватися для розрахунку відстані та темпу 

плавання. Зауважте, що ви можете змінити довжину басейну після сеансу плавання з перегляду аналізу тренувань у програмі Flow, і показники плавання 

будуть відповідно оновлені.

Наочність: Виберіть видимість, щоб зробити ваш датчик видимим для інших сумісних пристроїв.

ANT+: увімкнути або вимкнути передачу частоти серцевих скорочень ANT+.

2 Прийом пристроїв BLE: Виберіть цей параметр, щоб дозволити вашому датчику надсилати дані про частоту серцевих скорочень в режимі реального часу на два приймальні 

пристрої BLE одночасно, наприклад, на годинник Polar та спортивне обладнання.
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ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ
Щоб підтримувати Polar Verity Sense в актуальному стані та отримати найкращу продуктивність, завжди оновлюйте мікропрограму, 

коли з’являється нова версія. Оновлення мікропрограми виконуються для покращення функціональності вашого датчика.

Ви не втратите жодних даних через оновлення мікропрограми. Перед початком оновлення дані з вашого Verity Sense синхронізуються 

з вашим обліковим записом Flow.

З ТЕЛЕФОНОМ АБО ПЛАНШЕТОМ

Ви можете оновити мікропрограму за допомогою телефону, якщо користуєтеся програмою Polar Flowmobile. Додаток повідомить 

вам, чи є доступне оновлення, і проведе вас через нього. Ми рекомендуємо підключити датчик до джерела живлення перед 

початком оновлення, щоб забезпечити бездоганну роботу оновлення.

Оновлення мікропрограми бездротової мережі може тривати до 20 хвилин, залежно від вашого з’єднання.

З КОМП'ЮТЕРОМ

Щоразу, коли буде доступна нова версія мікропрограми, FlowSync повідомить вас, коли ви підключите Verity Sense до 

комп’ютера. Оновлення мікропрограми завантажуються через FlowSync.

Щоб оновити мікропрограму:

1. Помістіть датчик в USB-адаптер лінзою вгору, щоб контакти на сенсорі та USB-адаптері зустрічалися.

2. Підключіть USB-адаптер до USB-порту комп'ютера.
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3. FlowSync починає синхронізацію ваших даних.

4. Після синхронізації вас попросять оновити мікропрограму.
5. Виберіть Так. Встановлено нову прошивку (це може зайняти до 10 хвилин). Будь ласка, дочекайтеся завершення 

оновлення мікропрограми, перш ніж від’єднати Verity Sense від комп’ютера.

СКИДКА ДАТЧИКА
Якщо у вас виникли проблеми з датчиком Polar Verity Sense, ви можете скинути датчик до заводських налаштувань. Зауважте, що 

скидання датчика до заводських налаштувань очищає всі особисті дані та налаштування датчика, і вам потрібно буде налаштувати його 

знову для особистого використання. Усі дані, які ви синхронізували від датчика до облікового запису Flow, безпечні.

ЩОБ СКИНУТИ ДАТЧИК ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШЕНЬ

1. Перейдіть до flow.polar.com/start і завантажте, а потім встановіть програмне забезпечення для передачі даних Polar FlowSync на свій 

комп’ютер.

2. Вставте датчик в USB-адаптер лінзою вгору так, щоб контакти на сенсорі та USB-адаптері зустрічалися.

3. Відкрийте налаштування у FlowSync.

4. Натисніть кнопку Заводські налаштування кнопку.

5. Якщо ви використовуєте програму Flow для синхронізації, перевірте список підключених пристроїв Bluetooth на телефоні та видаліть датчик зі списку, 

якщо він є.

Тепер вам потрібно налаштовувативаш датчик знову, через мобільний або комп’ютерний. Просто не забудьте використовувати той самий обліковий запис Polar у налаштуваннях, які 

ви використовували перед скиданням.
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НАВЧАННЯ

НОСИТИ СВОЄ ЧУТТЯ ПРАВДА
Polar Verity Sense дає вам повну свободу рухів, незалежно від вашого виду спорту. Ви можете використовувати його з нарукавною пов'язкою, 

затискачем для окулярів для плавання або розташувати його в будь-якому місці на шкірі, де він щільно і міцно сидить.

НОШЕННЯ НА РУЦІ З ПОВ’ЯЗКОЮ

Щоб точно вимірювати частоту серцевих скорочень під час використання нарукавної пов’язки, вам потрібно носити Verity Sense щільно на 

передпліччя, а не на зап’ясті.

1. Помістіть датчик в тримач нарукавної пов’язки об’єктивом вгору.
2. Одягніть нарукавну пов’язку так, щоб датчик на нижній стороні нарукавної пов’язки щільно прилягав до шкіри.

3. Носіть Verity Sense на пов'язку навколо передпліччя.

НОШЕННЯ З Окулярами для плавання

Verity Sense автоматично записує ваш пульс, відстань і темп під час плавання в басейні з певним режимом плавання. Розрахунки 

дистанції та темпу базуються на встановленій довжині басейну та виявлених поворотах. Датчик виявляє повороти за допомогою 

вбудованого гіроскопа.Щоб отримати найточніші показники плавання, дуже важливо правильно носити датчик, 

дотримуючись наведених нижче інструкцій. Якщо датчик одягнений неправильно, дані, зібрані під час вашого плавання, 

будуть помилковими.

1. Помістіть датчик у затискач ременя для окулярів для плавання лінзою вгору.
2. Закріпіть затискач на ремінці окулярів для плавання. Розташуйте кліпсу на ремінці окулярів для плавання 

так, щоб датчик сидівна правій скроні ґудзиком вгору.
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3. Лінза повинна торкатися голої шкіри вашої скроні. Прикріпіть датчик якомога далі до скроні, не 
потрапляючи волосся між датчиком і шкірою.

ІНШІ ВАРИАНТИ НОШЕННЯ ДАТЧИКА

Як правило, ви можете носити Verity Sense там, де вам комфортно, і ви відчуваєте, що отримуєте точні показники. Просто 
переконайтеся, що датчик щільно та щільно прилягає до вашої шкіри, наприклад, під облягаючим одягом. Зауважте, що 
точність у різних місцях відрізняється від людини до людини.

Ви можете легко від’єднати датчик від тримача, просунувши через отвір у тримачі.

Або, якщо хочете, ви можете від’єднати нарукавну пов’язку від тримача і використовувати лише тримач, щоб прикріпити датчик у будь-якому місці, яке 

підходить для вашого виду спорту.

Зверніть увагу, що тримач нарукавної пов’язки та затискач для окулярів для плавання мають ще одну функцію: 
вони діють як підсилюючі антени, що значно збільшує діапазон передачі Bluetooth. Коли вам потрібна найкраща 
можлива дальність, тримайте датчик у тримачі нарукавної пов’язки або затискачі для ремінця для окулярів для 
плавання. Додаткову інформацію про діапазон передачі Bluetooth дивТехнічна специфікація.

ВИБІР РЕЖИМУ ТРЕНУВАННЯ
Polar Verity Sense має три режими тренувань: режим серцевого ритму, режим запису та режим плавання.

Зверніть увагу, що перед використанням датчика в режимі запису або плавання його потрібно підключити до вашого облікового запису 

Polar Flow. Це робиться під час налаштування. Якщо ви не зробили налаштування згідно з інструкціямиНалаштування вашого Verity Sense, 

ви можете використовувати датчик лише в режимі серцевого ритму.

1. В частота пульсу У режимі ви можете підключити датчик до сумісного пристрою або програми та стежити за своїм пульсом у режимі 

реального часу під час тренування. Докладні інструкції дивТренування в режимі серцевого ритму.

2. В режим запису Ви можете зберегти сесію тренування у внутрішній пам’яті датчика, а потім передати дані про 
тренування до програми Polar Flow або веб-сервісу. Докладні інструкції дивТренування в режимі запису.

3. В режим плавання Датчик автоматично записує і зберігає ваш пульс, відстань і темп під час 
плавання в басейні. Докладні інструкції дивТренування в режимі плавання.
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Ви можете вибрати режим після увімкнення датчика, коротко натиснувши кнопку, доки не загориться світлодіод поруч із режимом, який ви 

хочете використовувати. Після вибору зачекайте, поки не загоряться всі шість світлодіодів. Потім датчик готовий до вимірювання - простоОдягни 

цеі почати тренування. Зауважте, що цей режим тепер заблоковано, і його можна змінити, лише вимкнувши та увімкнувши датчик.

ТРЕНУВАННЯ В РЕЖИМІ ЧСС

За замовчуванням датчик одночасно передає сигнал вашого серцевого ритму через Bluetooth і ANT+. Ви можете вимкнути передачу частоти 

серцевих скорочень ANT+ зНалаштування програми Polar Flow, якщо хочете. За допомогою програми Polar Flow ви також можете увімкнути 

подвійне налаштування Bluetooth, а потім використовувати датчик одночасно з двома пристроями, наприклад, із сумісним тренажерним 

обладнанням та вашим годинником Polar, і бачити свій пульс у реальному часі на обох пристроях.

Перш ніж почати, переконайтеся, що Verity Sense підключено до програми Polar або годинника. Детальніше дивСтворення пари.

1. Увімкніть Verity Sense, натиснувши кнопку.
2. Виберіть режим частоти серцевих скорочень, коротко натиснувши кнопку, доки не загориться світлодіод біля значка серця. При 

виборі режиму серцевого ритму індикатор стану збоку світиться синім.

3. Після вибору зачекайте, поки не загоряться всі шість світлодіодів. Потім датчик готовий виміряти ваш пульс.

4. Одягніть датчикі розпочніть сеанс зі свого годинника Polar або програми.

Після тренування ви можете зупинити запис із програми Polar або годинника. Вимкніть Verity Sense, натиснувши й утримуючи 
кнопку, доки не вимкнеться світло. За допомогою програми Polar Flow ви отримаєте миттєвий огляд свого тренування
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відразу після сеансу на телефоні. Якщо ви використовували годинник Polar, не забудьте синхронізувати годинник із програмою Flow 

або веб-сервісом, щоб переглянути деталі сеансу.

НАВЧАННЯ В РЕЖИМІ ЗАПИСУ

Перш ніж ви зможете записати сеанс тренування за допомогою Polar Verity Sense, його потрібно зареєструвати та прив’язати до облікового 

запису Polar Flow. Це робиться під час налаштування. Детальніше дивНалаштування вашого Verity Sense.

1. Увімкніть Verity Sense, натиснувши кнопку.
2. Виберіть режим запису, коротко натиснувши кнопку, доки не загориться світлодіод біля значка стрілки. При 

виборі режиму запису індикатор стану збоку світиться зеленим.

3. Після вибору зачекайте, поки не загоряться всі шість світлодіодів. Потім датчик готовий виміряти ваш пульс.

4. Одягніть датчикі розпочніть тренування.

Після тренування ви можете зупинити запис, натиснувши кнопку, доки не вимкнеться світло. Потім синхронізуйте сеанс 
тренування з програмою Flow та веб-сервісом, щоб переглянути деталі сеансу.

Датчик автоматично синхронізується з додатком Flow, коли ви зупиняєте запис, якщо ваш телефон знаходиться в зоні дії Bluetooth. 

ПобачитиСинхронізаціядля отримання додаткової інформації.

При використанні в режимі запису навчальні заняття зберігаються під файлом Інше в приміщенні Спортивний профіль. Ви можете 

змінити спортивний профіль, торкнувшись значка спортивного профілю в програмі Polar Flow.

ТРЕНУВАННЯ В РЕЖИМІ ПЛАВАННЯ

Перш ніж ви зможете записати сеанс плавання за допомогою Polar Verity Sense, його потрібно зареєструвати та прив’язати до облікового 

запису Polar Flow. Це робиться під час налаштування. Детальніше дивНалаштування вашого Verity Sense.

Verity Sense автоматично записує ваш пульс, відстань і темп під час плавання в басейні з певним режимом плавання. 
Розрахунки відстані та темпу базуються на встановленій довжині басейну та виявлених поворотах. Датчик виявляє плавання
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повороти з інтегрованим гіроскопом. Щоб отримати найточніші показники плавання, дуже важливо правильно носити 
датчик. Інструкції дивОдягніть ваше почуття правдивості.

1. Увімкніть Verity Sense, натиснувши кнопку.
2. Виберіть режим плавання, коротко натиснувши кнопку, доки не загориться світлодіод біля значка плавання. При 

виборі режиму плавання індикатор стану збоку світиться білим.

3. Після вибору зачекайте, поки не загоряться всі шість світлодіодів. Потім датчик готовий виміряти ваш пульс.

4. Одягніть датчикі розпочніть тренування.

Після сесії тренування ви можете зупинити запис, натиснувши кнопку, доки не вимкнеться світло. Потім синхронізуйте сеанс 
тренування з програмою Flow або веб-сервісом, щоб переглянути деталі сеансу.

Датчик автоматично синхронізується з додатком Flow, коли ви зупиняєте запис, якщо ваш телефон знаходиться в зоні дії Bluetooth. 

ПобачитиСинхронізаціядля отримання додаткової інформації.

Якщо необхідно, ви можете змінити налаштування довжини басейну після сеансу плавання з перегляду аналізу 
тренувань у програмі Flow, і показники плавання будуть відповідно оновлені.
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ПОЛЯРНИЙ ПОТОК

ДОДАТОК POLAR FLOW

У програмі Polar Flowmobile ви можете побачити миттєву візуальну інтерпретацію даних про тренування та активність. Ви також можете 

спланувати своє навчання в додатку.

ДАНІ НАВЧАННЯ

Тренуйтеся з частотою серцевих скорочень, відстежуйте свій маршрут і відстань та отримуйте персональний відгук про кожне тренування. Для 

отримання додаткової інформації див. документ підтримкиЗапис тренувань за допомогою програми Polar Flow.

За допомогою програми Polar Flow ви можете легко отримати доступ до інформації про минулі та заплановані тренування.

Отримайте швидкий огляд свого тренування та одразу проаналізуйте кожну деталь своєї роботи. Дивіться щотижневі підсумки свого навчання в 

щоденнику тренувань. Ви також можете поділитися найкращими моментами свого тренування з друзями за допомогою функції обміну 

зображеннями.

ОБМІН ЗОБРАЖЕННЯМИ

За допомогою функції обміну зображеннями в додатку Flow ви можете ділитися зображеннями з даними про тренування в найпоширеніших каналах 

соціальних мереж, таких як Facebook та Instagram. Ви можете поділитися наявною фотографією або зробити нову та налаштувати її за допомогою даних 

про тренування. Якщо під час тренування у вас був увімкнений запис GPS, ви також можете поділитися знімком свого тренувального маршруту.

Щоб переглянути відео, натисніть на наступне посилання:

Програма Polar Flow | Поділіться результатами тренування за допомогою фотографії

ПОЧНІТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОДАТОК FLOW

Ти можеш налаштуйте свій датчикза допомогою мобільного пристрою та програми Flow.

Щоб почати використовувати програму Flow, завантажте її з App Store або Google Play на свій мобільний пристрій.

Перш ніж використовувати новий мобільний пристрій (смартфон, планшет), його потрібно з’єднати з датчиком. ПобачитиСтворення паридля більш детальної 

інформації.

Ваш датчик автоматично синхронізується з додатком Flow, коли ви вимикаєте його після тренування, якщо ваш телефон знаходиться в зоні дії Bluetooth. 

Якщо у вашому телефоні є інтернет-з’єднання, ваші дані про тренування також автоматично синхронізуються із сервісом Flowweb.

Використання програми Flow — це найпростіший спосіб синхронізувати дані про тренування з датчика з веб-сервісом. Інформацію про синхронізацію див

Синхронізація.

Додаткову інформацію та інструкції щодо функцій програми Flow див Сторінка підтримки продукту програми Polar Flow.

ВЕБ-СЕРВІС POLAR FLOW
У службі Polar Flowweb ви можете детально спланувати та проаналізувати своє тренування та дізнатися більше про свою продуктивність.

Ти можеш налаштуйте своє чуття правдивостіз комп’ютером на flow.polar.com/start. Там вам буде запропоновано завантажити та встановити програмне 

забезпечення FlowSync для синхронізації даних між вашим датчиком і веб-сервісом, а також створити обліковий запис користувача для веб-служби. Якщо ви 

зробили налаштування за допомогою мобільного пристрою та програми Flow, ви можете увійти в службу Flowweb за допомогою облікових даних, які ви 

створили під час налаштування.

ЩОДНИК

в щоденник Ви можете переглянути свої заплановані тренування (цілі навчання), а також переглянути результати минулого навчання.
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ЗВІТІ

в Звіти Ви можете стежити за своїм розвитком.

Звіти про тренування – це зручний спосіб стежити за вашим прогресом у навчанні протягом тривалого періоду. У звітах за тиждень, 

місяць та рік ви можете вибрати вид спорту для звіту. У спеціальному періоді ви можете вибрати як період, так і вид спорту. Виберіть 

період часу та вид спорту для звіту зі спадних списків, а потім натисніть значок коліщатка, щоб вибрати дані, які ви хочете переглянути на 

графіку звіту.

ПРОГРАМИ

Програма бігу Polar розроблена для вашої мети на основі зон частоти серцевих скорочень Polar, враховуючи ваші 
особисті якості та досвід тренувань. Програма розумна, вона адаптується по ходу, виходячи з вашого розвитку. 
Програми бігу Polar доступні для змагань на дистанції 5, 10 км, напівмарафонів і марафонів і складаються з двох-п’яти 
бігових вправ на тиждень залежно від програми. Це дуже просто!

Щоб отримати підтримку та більше інформації про використання служби Flowweb, перейдіть за посиланням support.polar.com/en/support/flow.

СИНХРОНІЗАЦІЯ

Ви можете передавати дані зі свого Verity Sense до програми Polar Flow бездротовим способом через з’єднання Bluetooth. Або ви можете синхронізувати 

свій Verity Sense із сервісом Polar Flowweb за допомогою порту USB та програмного забезпечення FlowSync. Щоб мати можливість синхронізувати дані між 

вашим Verity Sense і додатком Flow, вам потрібно мати обліковий запис Polar. Якщо ви хочете синхронізувати дані з Verity Sense безпосередньо з веб-

сервісом, крім облікового запису Polar, вам знадобиться програмне забезпечення FlowSync. Якщо ви налаштували Verity Sense, ви створили обліковий 

запис Polar. Якщо ви налаштували Verity Sense за допомогою комп’ютера, у вас є програмне забезпечення FlowSync на вашому комп’ютері.

Не забудьте синхронізувати та оновлювати свої дані між Verity Sense, веб-сервісом і мобільним додатком, де 
б ви не були.

СИНХРОНІЗАЦІЯ З ДОДАТКОМ FLOW MOBILE

Перед синхронізацією переконайтеся:

л У вас є обліковий запис Polar і додаток Flow.
На вашому мобільному пристрої ввімкнено Bluetooth, а режим польоту/режим польоту не ввімкнено. Ви 

з’єднали свій датчик зі своїм мобільним телефоном. Додаткову інформацію дивСтворення пари.

л

л

Синхронізуйте свої дані:

1. Увійдіть у програму Flow за допомогою свого облікового запису Polar.

2. Увімкніть датчик, натиснувши кнопку .

Датчик автоматично синхронізується з додатком Flow, коли ви припиняєте запис тренування, якщо ваш телефон знаходиться в 

зоні дії Bluetooth. Якщо у вашому телефоні є інтернет-з’єднання, ваші дані про тренування також автоматично синхронізуються із 

сервісом Flowweb.

Щоб отримати підтримку та додаткову інформацію про використання програми Polar Flow, відвідайте сторінку Сторінка підтримки продукту програми Polar Flow.

СИНХРОНІЗАЦІЯ З ВЕБ-СЕРВІСОМ FLOW ЧЕРЕЗ FLOWSYNC

Для синхронізації даних із сервісом Flowweb вам потрібне програмне забезпечення FlowSync. Йти доflow.polar.com/start, завантажте та встановіть його 

перед спробою синхронізації.

1. Помістіть датчик в USB-адаптер лінзою вгору так, щоб контакти на сенсорі та USB-адаптері зустрічалися.

2. Підключіть USB-адаптер до USB-порту комп'ютера. Переконайтеся, що програмне забезпечення FlowSync запущено.
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3. На вашому комп’ютері відкриється вікно FlowSync, і розпочнеться синхронізація.

4. Коли ви закінчите, відображається Completed.

Щоразу, коли ви підключаєте Verity Sense до комп’ютера, програмне забезпечення Polar FlowSync передасть ваші дані до служби Polar 

Flowweb і синхронізує будь-які налаштування, які ви могли змінити. Якщо синхронізація не запускається автоматично, запустіть FlowSync 

зі значка на робочому столі (Windows) або з папки програм (Mac OS X). Кожного разу, коли доступне оновлення мікропрограми, FlowSync 

сповіщатиме вас і просить встановити його.

Якщо ви змінюєте налаштування в службі Flowweb, коли ваш датчик підключено до комп’ютера, натисніть кнопку 

синхронізації на FlowSync, щоб перенести налаштування на ваш датчик.

Щоб отримати підтримку та додаткову інформацію про використання служби Flowweb, перейдіть на сторінку support.polar.com/en/support/flow.

Щоб отримати підтримку та додаткову інформацію про використання програмного забезпечення FlowSync, перейдіть на сторінку support.polar.com/en/support/FlowSync.
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

АККУМУЛЯТОР

Після закінчення терміну експлуатації виробу Polar закликає вас звести до мінімуму можливий вплив відходів на навколишнє 

середовище та здоров’я людей, дотримуючись місцевих правил утилізації відходів і, якщо це можливо, використовуючи 

роздільне збирання електронних пристроїв. Не викидайте цей виріб як несортовані побутові відходи.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРУ

Verity Sense має внутрішню акумуляторну батарею. Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів зарядки. Ви можете 
заряджати та розряджати акумулятор більше 500 разів, перш ніж його ємність помітно зменшиться. Кількість циклів зарядки 
також залежить від використання та умов експлуатації.

Перед заряджанням переконайтеся, що на зарядних контактах вашого Verity Sense і USB-адаптера немає вологи, 
пилу чи бруду. Акуратно витріть будь-який бруд або вологу. Не заряджайте датчик, коли він вологий.

Не заряджайте акумулятор при температурах нижче 0 °C/ +32 °F або вище +40 °C/ +104 °F або коли порт USB 
вологий.
Приєднайте USB-адаптер для зарядки до датчика раніше підключення адаптера до джерела живлення. 
Не залишайте USB-адаптер для зарядки підключеним до джерела живленнябез датчик.

Використовуйте зарядний USB-адаптер, що входить до комплекту виробу, щоб заряджати його через USB-порт комп’ютера. Ви також можете 

заряджати акумулятор через розетку. Під час заряджання від настінної розетки використовуйте USB-адаптер живлення (не входить до 

комплекту).

Ви можете заряджати акумулятор через розетку. Під час заряджання від настінної розетки використовуйте USB-адаптер живлення (не входить до 

комплекту). Якщо ви використовуєте USB-адаптер живлення, переконайтеся, що на адаптері позначено «вихід 5 В постійного струму» і що він 

забезпечує мінімум 500 мА. Використовуйте лише відповідний безпечний USB-адаптер живлення (позначений «LPS», «Limited Power Supply», «UL 

listed» або «CE»).

Не заряджайте продукти Polar за допомогою зарядного пристрою на 9 В. Використання зарядного пристрою на 9 вольт може пошкодити ваш продукт Polar.

Щоб зарядити комп’ютер, просто підключіть Verity Sense до комп’ютера, і в той же час ви можете синхронізувати його з 
FlowSync.

1. Помістіть датчик в USB-адаптер лінзою вгору так, щоб контакти на сенсорі та USB-адаптері зустрічалися.
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2. Підключіть USB-адаптер до USB-порту комп'ютера або розетки USB.

Якщо акумулятор повністю розряджений, для початку заряджання може знадобитися кілька хвилин.

Не залишайте акумулятор повністю розрядженим протягом тривалого періоду часу та не тримайте його весь час повністю зарядженим, оскільки це може вплинути 

на термін служби акумулятора.

ДІБЛЮВАТИСЯ ПРО ВАШЕ ЧУТТЯ POLAR VERITY

Як і будь-який електронний пристрій, Polar Verity Sense слід утримувати в чистоті та обережно поводитися. Наведені нижче інструкції допоможуть вам 

виконати гарантійні зобов’язання, підтримувати пристрій у найкращому стані та уникнути проблем із заряджанням або синхронізацією.

ЗБЕРЕЖАЙТЕ СВОЄ ЧУТТЯ ПРАВДА В ЧИСТОМУ

Промивайте датчик після кожного тренування теплою водопровідною водою. Датчик водонепроникний, його можна промити під 

проточною водою, не пошкодивши електронні компоненти. За потреби очищайте датчик м’яким мильним розчином. Ніколи не 

використовуйте спирт або будь-які абразивні матеріали (сталева вата або хімікати для чищення).

Промивайте пов’язку після кожного тренування теплою водопровідною водою. Прати нарукавник можна в пральній машині. Детальні інструкції 

щодо прання дивіться на етикетці на пов’язці. Рекомендуємо використовувати мішок для прання. Не використовуйте відбілювач або пом’якшувач 

для тканини.

Не забудьте від’єднати датчик від нарукавної пов’язки перед пранням.

Ви можете легко від’єднати датчик від тримача, просунувши через отвір у тримачі:

Тримайте зарядні контакти датчика та USB-адаптера чистими, щоб забезпечити плавне заряджання та синхронізацію.

23



Тримайте зарядні контакти датчика чистими, щоб ефективно захистити датчик від окислення та інших можливих пошкоджень, 

спричинених брудом і солоною водою (наприклад, піт або морська вода).

Перед заряджанням переконайтеся, що на зарядних контактах датчика та USB-адаптера немає вологи, пилу чи бруду. 

Акуратно витріть будь-який бруд або вологу. Не використовуйте гострі інструменти для чищення, щоб уникнути 

подряпин.Не заряджайте датчик, коли він вологий.

Доглядайте за оптичним датчиком серцевого ритму

Тримайте область оптичного датчика чистою та без подряпин. Подряпини та бруд знижують ефективність оптичного вимірювання 

серцевого ритму.

Уникайте використання парфумів, лосьйонів, сонцезахисних кремів або засобів від комах на ділянці, де ви носите датчик. Якщо 

датчик контактує з цими або іншими хімічними речовинами, промийте його м’яким мильним розчином і добре промийте під 

проточною водою.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте тренувальний пристрій у прохолодному та сухому місці. Не зберігайте його у вологому середовищі, у матеріалі, який не дихає (поліетиленовий 

пакет або спортивний мішок), а також із струмопровідним матеріалом (мокрий рушник). Не піддавайте тренувальний пристрій впливу прямих сонячних 

променів протягом тривалого часу, наприклад, залишайте його в автомобілі або встановлюйте на велосипеді. Рекомендується зберігати тренувальний 

пристрій частково або повністю зарядженим. Акумулятор повільно втрачає заряд під час зберігання. Якщо ви збираєтеся зберігати тренувальний пристрій 

протягом кількох місяців, рекомендується заряджати його через кілька місяців. Це продовжить термін служби акумулятора.

Не залишайте пристрій у сильному холоді (нижче –10 °C/14 °F) та спеці (вище 50 °C/120 °F) або під прямими сонячними 

променями.

СЕРВІС

Протягом дворічної гарантії/гарантійного періоду ми рекомендуємо, щоб обслуговування проводилося лише в авторизованому сервісному центрі 

Polar. Гарантія не поширюється на пошкодження або непрямі збитки, спричинені несанкціонованим обслуговуванням Polar Electro. Для 

отримання додаткової інформації див. обмежену міжнародну полярну гарантію.

Для отримання контактної інформації та всіх адрес сервісного центру Polar відвідайте support.polar.comі веб-сайти для окремих країн.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Polar Verity Sense призначений для вимірювання частоти серцевих скорочень. Жодне інше використання не передбачається чи мається на увазі.

Датчик не слід використовувати для отримання вимірювань навколишнього середовища, які потребують професійної або промислової точності.

Ми рекомендуємо вам регулярно прати датчик і нарукавну пов’язку, щоб уникнути проблем зі шкірою через брудну пов’язку.

ЗАМЕДЖЕННЯ ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ

Електромагнітні перешкоди та тренувальне обладнання

Неполадки можуть виникати поблизу електричних пристроїв. Також базові станції WLAN можуть спричиняти перешкоди під час навчання за 

допомогою навчального пристрою. Щоб уникнути помилкового читання або неправильної поведінки, відійдіть від можливих джерел завад.

Навчальне обладнання з електронними або електричними компонентами, такими як світлодіодні дисплеї, двигуни та електричні гальма, може спричиняти перешкоди 

для паразитних сигналів.

Якщо тренувальний пристрій не працює з тренувальним обладнанням, він може бути електрично занадто шумним для бездротового вимірювання частоти 

серцевих скорочень.
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ЗДОРОВ'Я ТА НАВЧАННЯ

Навчання може включати певний ризик. Перш ніж почати регулярну програму тренувань, рекомендується відповісти на наступні запитання 

щодо стану вашого здоров’я. Якщо ви відповісте ствердно на будь-яке з цих питань, ми рекомендуємо вам проконсультуватися з лікарем перед 

початком будь-якої програми навчання.

л Ви були фізично неактивними протягом останніх 5 років? У вас 
високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину в крові? 
Ви приймаєте якісь ліки від артеріального тиску чи серця?
Чи є у вас проблеми з диханням в анамнезі? Чи є 
у вас симптоми якогось захворювання?
Ви одужуєте після серйозної хвороби чи лікування? Чи використовуєте 
ви кардіостимулятор або інший імплантований електронний пристрій? 
Ви курите?
Ви вагітні?

л

л

л

л

л

л

л

л

Зауважте, що крім інтенсивності тренування, на частоту серцевих скорочень також можуть впливати ліки від серцевих захворювань, 

артеріального тиску, психологічних станів, астми, дихання тощо, а також деякі енергетичні напої, алкоголь та нікотин.

Під час тренування важливо бути чутливим до реакцій вашого тіла. Якщо ви відчуваєте несподіваний біль або надмірну втому 

під час тренування, рекомендується припинити тренування або продовжити з меншою інтенсивністю.

Примітка! Якщо ви використовуєте кардіостимулятор або інший імплантований електронний пристрій, ви можете використовувати продукти Polar. 

Теоретично перешкоди в роботі кардіостимулятора, викликані виробами Polar, не повинні бути можливими. На практиці немає повідомлень про те, що хтось 

коли-небудь відчував втручання. Однак ми не можемо надати офіційну гарантію щодо придатності наших продуктів для всіх кардіостимуляторів або інших 

імплантованих пристроїв через різноманітність доступних пристроїв. Якщо у вас виникли сумніви або якщо ви відчуваєте незвичні відчуття під час 

використання продуктів Polar, зверніться до свого лікаря або зверніться до виробника імплантованого електронного пристрою, щоб визначити безпеку у 

вашому випадку.

Якщо у вас алергія на будь-яку речовину, яка контактує з вашою шкірою, або якщо ви підозрюєте алергічну реакцію через використання продукту, 

перевірте перелічені матеріали в Технічні характеристики. Якщо ви відчуваєте будь-яку шкірну реакцію, припиніть використання продукту та 

зверніться до лікаря. Також повідомте службу підтримки клієнтів Polar про реакцію вашої шкіри.

Комбінований вплив вологи та інтенсивного стирання може призвести до відокремлення кольору від поверхні датчика серцевого 

ритму або браслета, що, можливо, забарвлює світлий одяг. Це також може призвести до того, що темніший колір відійде від одягу, і, 

можливо, забарвлюються світліші тренажери. Щоб світлий тренувальний пристрій світився протягом багатьох років, будь ласка, 

переконайтеся, що одяг, який ви носите під час тренування, не лишає кольору. Якщо ви використовуєте на шкірі парфуми, лосьйон, 

сонцезахисний крем або репелент від комах, ви повинні переконатися, що вони не стикаються з тренажером або датчиком 

серцевого ритму. Якщо ви тренуєтеся в холодних умовах (від -20 °C до -10 °C / -4 °F до 14 °F), ми рекомендуємо носити тренувальний 

пристрій під рукавом куртки, безпосередньо на шкірі.

УВАГА

Цей продукт не є іграшкою. Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам грати з цим продуктом. Цей продукт містить невеликі компоненти, які 

можуть бути небезпечними.

ЯК БЕЗПЕЧНО КОРИСТУВАТИСЯ ВАШИМ ПРОДУКТОМ POLAR

Оновлення безпеки даних виконуються через два роки після оголошеної дати закінчення терміну служби продукту. Регулярно 

оновлюйте свій продукт Polar, і як тільки програма Polar Flowmobile або комп’ютерне програмне забезпечення Polar FlowSync 

повідомлять вас про наявність нової версії мікропрограми.

Дані тренування та інші дані, збережені на вашому пристрої Polar, містять конфіденційну інформацію про вас, як-от ваше ім’я, фізичну інформацію, 

загальний стан здоров’я та місцезнаходження. Дані про місцезнаходження можна використовувати, щоб відстежувати вас, коли ви не тренуєтесь, і щоб 

дізнатися, які ваші звичайні маршрути. З цих причин будьте особливо обережні, зберігаючи пристрій, коли ним не користуєтеся.
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Якщо ви використовуєте сповіщення телефону на своєму зап’ястному пристрої, пам’ятайте, що повідомлення з певних програм будуть проектуватися на 

дисплеї наручного пристрою. Ваші останні повідомлення також можна переглянути в меню пристрою. Щоб забезпечити конфіденційність ваших особистих 

повідомлень, утримайтеся від використання функції сповіщень по телефону.

Перед тим, як передати пристрій третій стороні для тестування або перед його продажем, необхідно виконати скидання до заводських налаштувань 

пристрою та видалити пристрій з облікового запису Polar Flow. Скидання до заводських налаштувань можна виконати за допомогою програмного 

забезпечення FlowSync на вашому комп’ютері. Скидання до заводських налаштувань очистить пам’ять пристрою, і пристрій більше не може бути 

пов’язаний з вашими даними. Щоб видалити пристрій зі свого облікового запису Polar Flow, увійдіть у службу Polar Flowweb, виберіть продукти та натисніть 

кнопку «Видалити» поруч із продуктом, який потрібно видалити.

Ті самі тренування також зберігаються на вашому мобільному пристрої за допомогою програми Polar Flow. Для додаткової безпеки на вашому 

мобільному пристрої можна ввімкнути різні параметри підвищення безпеки, наприклад надійну автентифікацію та шифрування пристрою. 

Зверніться до посібника користувача свого мобільного пристрою, щоб отримати інструкції щодо ввімкнення цих параметрів.

При використанні сервісу Polar Flowweb ми рекомендуємо використовувати пароль довжиною не менше 12 символів. Якщо ви використовуєте 

службу Polar Flowweb на загальнодоступному комп’ютері, не забудьте очистити кеш-пам’ять та історію веб-перегляду, щоб інші користувачі не 

могли отримати доступ до вашого облікового запису. Крім того, не дозволяйте браузеру комп’ютера зберігати або запам’ятовувати ваш пароль 

для служби Polar Flowweb, якщо це не ваш особистий комп’ютер.

Про будь-які проблеми безпеки можна повідомити на security(a)polar.com або в службу підтримки клієнтів Polar.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПОЛЯРНА ПРАВДА

Час роботи: До 30 годин безперервного навчання

22 дні при тренуванні 1 год на день

Тип батареї: 45 mAh Li-pol акумуляторна батарея

Ємність пам'яті: До 600 годин навчання

Дальність передачі Bluetooth: До 150 м з тримачем у відкритому діапазоні

До 20 м без тримача

Робоча температура: - 20 °C до +60 °C / -4 °F до 140 °F

Матеріали: Датчик

ABS, ABS+GF, PMMA, SUS 316 (нержавіюча сталь)

Нарукавна пов'язка

Тримач: PA, SUS 316 (нержавіюча сталь)

Пов'язка: 71% поліестер, 29% спандекс

Застібка: поліамід

Пряжка: цинковий сплав

Етикетка для догляду: 100% поліестер
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Затискач для ремінця для окулярів для плавання

PA, SUS 316 (нержавіюча сталь)

Матеріали USB-адаптера

PC+ABS, SUS 301 (нержавіюча сталь) Позолочений

Водотривкість: 50 м (підходить для купання та плавання)

Використовує бездротові технології Bluetooth® і ANT+™.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ POLAR FLOWSYNC

Щоб використовувати програмне забезпечення FlowSync, вам потрібен комп’ютер з операційною системою Microsoft Windows або Mac з підключенням до 

Інтернету та безкоштовним портом USB.

Перевірте останню інформацію про сумісність із support.polar.com.

СУМІСНІСТЬ З МОБІЛЬНИМИ ДОДАТКАМИ POLAR FLOW

Перевірте останню інформацію про сумісність із support.polar.com.

ВОДОСТІЙКІСТЬ ПОЛЯРНИХ ПРОДУКЦІЙ

Більшість виробів Polar можна носити під час плавання. Однак вони не є інструментами для дайвінгу. Щоб зберегти 
водостійкість, не натискайте кнопки пристрою під водою.

Пристрої Polar з вимірюванням частоти серцевих скорочень на зап'ясті підходять для купання та купання. Вони 
збиратимуть дані про вашу активність із рухів зап’ястя також під час плавання. Проте в наших тестах ми виявили, що 
вимірювання ЧСС на зап’ясті не працює оптимально у воді, тому ми не можемо рекомендувати вимірювання ЧСС на зап’ясті для 
плавання.

У годинникової промисловості водостійкість зазвичай вказується в метрах, що означає статичний тиск води на цій глибині. 
Polar використовує таку саму систему індикації. Водостійкість продукції Polar перевірена відповідно до міжнародного стандарту
ISO 22810 або IEC60529. Кожен пристрій Polar, який має індикацію водонепроникності, перевіряється перед доставкою на тиск 
води.

Залежно від водостійкості вироби Polar поділяються на чотири категорії. Перевірте категорію водонепроникності 
на задній стороні виробу Polar і порівняйте її з таблицею нижче. Зверніть увагу, що ці визначення не обов’язково 
стосуються продукції інших виробників.

Під час виконання будь-якої підводної діяльності динамічний тиск, створюваний переміщенням у воді, перевищує 
статичний тиск. Це означає, що переміщення виробу під водою піддає його більшому тиску, ніж якщо б виріб був 
нерухомим.

Маркування на 

зворотному боці виробу

Вимийте

бризки,
піт, дощ-
краплі тощо.

Купання і
плавання

Скін-дайвінг

з трубкою
(без повітряних баків)

АКВАЛ
дайвінг

(з повітрям

танки)

Водостійке вугілля-
актриси

Водостійкий IPX7 в порядку - - - Не мийте за допомогою мийки під 

тиском.

Захищений від бризок, 

крапель дощу тощо.

Довідковий стандарт:

IEC60529.
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Водостійкий IPX8 в порядку в порядку - - Мінімум для купання і 
купання.
Довідковий стандарт:

IEC60529.

Водостійкий
Водостійкий
20/30/50 метрів
Підходить для плавання

в порядку в порядку - - Мінімум для купання і 
купання.
Довідковий стандарт:

ISO22810.

Водостійкість 100
метрів

в порядку в порядку в порядку - Для частого використання у воді, але не для 

підводного плавання.

Довідковий стандарт:

ISO22810.

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей продукт відповідає директивам 2014/53/EU, 2011/65/EU та 2015/863/EU. Відповідна Декларація 
відповідності та інша нормативна інформація для кожного продукту доступна за адресою
www.polar.com/en/regulatory_information.

Це маркування перекресленого сміття на колесах показує, що продукти Polar є електронними 
пристроями і підпадають під дію Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради про відходи 
електричного та електронного обладнання (WEEE), а також батареї та акумулятори, що 
використовуються в продуктах. в рамках Директиви 2006/66/EC Європейського Парламенту та Ради від 
6 вересня 2006 року про батареї та акумулятори та відпрацьовані батареї та акумулятори. Таким чином, 
ці продукти та батареї/акумулятори всередині виробів Polar слід утилізувати окремо в країнах ЄС. Polar 
заохочує вас мінімізувати можливий вплив відходів на навколишнє середовище та здоров’я людей 
також за межами Європейського Союзу, дотримуючись місцевих правил утилізації відходів і, якщо це 
можливо, використовуйте окремий збір електронних пристроїв для продуктів,

ОБМЕЖЕНА МІЖНАРОДНА ГАРАНТІЯ POLAR
л Polar Electro Oy надає обмежену міжнародну гарантію на продукцію Polar. Для продуктів, які продаються в 

США або Канаді, гарантія надається Polar Electro, Inc.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. гарантує вихідному споживачеві/покупцеві продукту Polar, що продукт буде 
вільний від дефектів матеріалу або виготовлення протягом двох (2) років з дати покупки, за винятком 
браслетів з силікону або пластикові, на які поширюється гарантійний термін один (1) рік з дати придбання.

Гарантія не поширюється на нормальний знос батареї або інший нормальний знос, пошкодження внаслідок неправильного використання, зловживання, 

нещасних випадків або недотримання запобіжних заходів; неправильне технічне обслуговування, комерційне використання, потріскані, зламані чи подряпані 

чохли/дисплеї, текстильна пов’язка або текстильний чи шкіряний браслет, еластичний ремінь (наприклад, нагрудний ремінь із датчиком серцевого ритму) та 

одяг Polar.

Гарантія також не поширюється на будь-які збитки, втрати, витрати чи витрати, прямі, непрямі чи випадкові, 

наслідкові чи особливі, що виникають із продукту чи пов’язані з ним.
Гарантія не поширюється на товари, які були придбані вживаними.
Протягом гарантійного періоду виріб буде відремонтовано або замінено в будь-якому авторизованому центрі Polar 
незалежно від країни придбання.
Гарантія, видана Polar Electro Oy/Inc. не впливає на законні права споживача згідно з чинним національним або 
державним законодавством, або права споживача щодо дилера, що випливають із договору купівлі-продажу.
Ви повинні зберігати чек як підтвердження покупки!

л

л

л

л

л

л

л

28

https://www.polar.com/en/regulatory_information


л Гарантія щодо будь-якого продукту буде обмежена країнами, де продукт спочатку продавався Polar Electro 
Oy/Inc.

Виробник Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 KEMPELE, Фінляндія www.polar.com.

Polar Electro Oy є сертифікованою компанією ISO 9001:2015.

© 2021 Polar Electro Oy, 90440 KEMPELE, Фінляндія. Всі права захищені. Жодна частина цього посібника не може бути використана або відтворена в будь-

якій формі будь-яким способом без попереднього письмового дозволу Polar Electro Oy.

Назви та логотипи в цьому посібнику користувача або на упаковці цього продукту є торговими марками Polar Electro Oy. Назви та логотипи, 

позначені символом ® у цьому посібнику користувача або на упаковці цього продукту, є зареєстрованими торговими марками Polar Electro Oy. 

Windows є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft, а Mac OS є зареєстрованою торговою маркою Apple Inc. Словний знак і 

логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких марок компанією 

Polar Electro Oy здійснюється за ліцензією.

ВІДМОВА
л Матеріали цього посібника призначені лише для ознайомлення. Продукти, які він описує, можуть бути змінені без 

попереднього повідомлення через програму постійного розвитку виробника.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy не дає жодних заяв або гарантій щодо цього посібника чи продуктів, 
описаних тут.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy не несе відповідальності за будь-які збитки, збитки, витрати чи витрати, прямі, непрямі чи випадкові, наслідкові 

чи особливі, що виникають внаслідок або пов’язані з використанням цього матеріалу чи продуктів, описаних у цьому документі.

л

л
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