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!! P íru ka obsahuje popis ovládání pro všechny modely – S 710i, S 720i a S725.
Speciální pokyny a poznámky týkající se specifik S 725 jsou proloženy šedým pozadím!!!

SCHÉMA   OVLÁDÁNÍ   P ÍSTROJE

ehled jednotlivých režim

Diagram funkcí v režimu NASTAVENÍ

* - funkcí Autostart disponují pouze modely S710i a S720i

Názorný p ehled ucelené nabídky p ístroje ne eší p echod mezi jednotlivými režimy a funkcemi!! Tyto
díl í postupy jsou podrobn  popsány v textu p íslušných kapitol a doporu ujeme využít také originální
manuál, zejména z hlediska obrazového znázorn ní!!
Další díl í popisná schémata jsou uvedena v p ípad  v tší složitosti funkcí ur itého režimu v p íslušné
ásti jednotlivých kapitol !!

!  Drobné  zm ny  ve  vedlejších  funkcích  oproti  manuálu  vyhrazeny  !
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ÚVOD
ístroj je vyroben na základ  nejmodern jších poznatk  z oblasti elektrotechniky, medicíny (

zejména funk ní diagnostiky a fyziologie ) a teorie sportovního tréninku. Krom  parametr
fyziologických vycházejících z m ení TF a fyziognomie uživatele poskytuje též informace z oblasti
funkcí cyklistických.



6

ZÁKLADNÍ  SOU ÁSTI  P ÍSTROJE

ící za ízení tepové frekvence se skládá ze 3 základních sou ástí:
1. kódovaný vysíla  WearLink se zabudovanými elektrodami (p íp. kódovaný vysíla  T 61)
2. elastický popruh s p ezkou (odlišné typy pro WearLink i T 61)
3. náramkový p ijíma
4. Sníma  rychlosti na kolo a držák náramkového p ijíma e na ídítka

Dále by zakoupené balení m lo obsahovat krom eského manuálu též manuál originální a CD
s vyhodnocovacím programem P esné Posuzování Výkonnosti.
Zp sob  instalování
Navlh ete plošné elektrody umíst né na vnit ní stran  vysíla e a p itiskn te je na pokožku. Pokud
nechcete nasadit pás p ímo na t lo, siln  navlh ete v míst  pod elektrodami také triko.

Pro WearLink – spojte vysíla  s elastrickým pásem tak, aby strana vysíla e s písmenem L byla
spojena se stranou LEFT pásu a strana s písmenem R se stranou RIGHT.
Pro T 61 – spojte vysíla  s elastickým pásem, jehož délku nastavte tak, aby po p iložení kolem
hrudníku t sn  pod prsními svaly byla p ed zapnutím vzdálenost mezi o kem a závla kou
10 až 15 cm.

Správné nasm rování vysíla e signalizuje odpovídající poloha loga. Ke zprovozn ní vysíla e dojde
automaticky bezprost edn  po jeho instalování. Je proto vhodné sejmout jej co nejd íve po skon ení

ení a dosucha ut ít, nebo  se tím prodlužuje životnost baterie ve vysíla i.
ijíma  si nasa te jako b žné náramkové hodinky, m žete jej též p ipevnit na ídítka kola,

zát žového ergometru apod.

TLA ÍTKA  A  JEJICH  POUŽITÍ

Schéma ozna ení ovládacích tla ítek

A C

A  >  Vlevo naho e  >> SIGNAL / LIGHT reset
* Osv tlení displeje
* Zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu B D
B  >  Vlevo dole  >> STOP
* Ukon ení M ení tepové frekvence
* Opušt ní zobrazovaného režimu a návrat na úrove  p edchozího módu E
* Návrat do Denního asu z jakéhokoli režimu stisknutím a p idržením tla ítka
E  >  Dole uprost ed  >> OK
* Zahájení M ení tepové frekvence
* Spušt ní stopek (start)
* Aktivace zobrazeného režimu
* Prohlížení vybraných parametr  (ok)
* Ukládání mezi as  (lap)
* Znázorn ní textu nápov dy na displeji (start, ok, lap) nad tla ítkem ozna ujícím jeho použití
C  >  Vpravo naho e  >> UP
* P echod do následujícího režimu
* Zvyšování vybrané hodnoty
D  >  Vpravo dole  >> DOWN
* Návrat do p edchozího režimu
* Snižování vybrané hodnoty
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P r a k t i c k á   d o p o r u  e n í :
=> Rozlišujte krátké stisknutí tla ítka (zhruba v délce 1 vte iny) od zmá knutí a p idržení po delší
dobu (2 až 5 vt.). Delším zmá knutím tla ítka provedete urychlení postupu resp. zkrácení operací.
=> Tla ítka jsou oproti b žným hodinkám mírn  tužší, aby se p edcházelo nenadálému zmá knutí.
=> Kdykoli se m žete vrátit ze smy ek Nastavení nebo vyvolání Záznamu do znázorn ní Denního
asu stisknutím a podržením tla ítka C (STOP).

=> Seznamte se s popisem používaných symbol  a vysv tlením terminologie v p íslušné kapitole.

SNADNÉ  SPUŠT NÍ

-  P íprava  p ijíma e
1. Pokud je displej tmavý, aktivujete jej dvojím stisknutím erveného tla ítka OK, p emž dojde

k zobrazení Denního asu. Tento úkon je jednorázový a již nikdy jej po úvodním spušt ní znovu
neprovádíte.

2. S m ením je možno za ít ihned za využití výrobcem p ednastavených hodnot. Každopádn  je
však nutno provést se ízení Denního asu a zadání údaj  týkajících se uživatele.

3. ístroj je vybaven r znými funkcemi použitelnými p esn  k ízení individuálního zat žování, což
je podrobn  popsáno v kapitole Základní režimy a jejich funkce. Zadání nastavitelných parametr

žete provést ru  pomocí tla ítek nebo také za využití SW "P esné Posuzování Výkonnosti",
kdy p íslušné údaje p ipravíte v po íta i a poté je p enesete do p ijíma e.

4. ijíma  si nasa te jako b žné náramkové hodinky, p ípadn  jej pomocí speciálního držáku
upevn te na ídítka kola, zát žového ergometru, veslo apod.

-  Zp sob  instalování  vysíla e
1. Spojte vysíla  s elastickým pásem.
2. Délku nastavte tak, aby po p iložení kolem hrudníku t sn  pod prsními svaly byla p ed zapnutím

vzdálenost mezi o kem a závla kou 10 až 15 cm.
3. Navlh ete plošné elektrody umíst né na vnit ní stran  vysíla e a p itiskn te je na pokožku.
4. Zkontrolujte, zda elektrody p iléhají dostate  t sn  na t lo a je-li vysíla  správn  umíst n a

nasm rován, což signalizuje odpovídající poloha loga.

ipevn ní  Držáku  na  ídítka
iloženými tenkými pásky p ipevn te držák na pravou stranu ídítek, když pod n j nejprve umístíte

gumovou podložku.
Poté p ipevn te p ijíma  k držáku pomocí emínku a dostate  jej utáhn te.

ipevn ní  Sníma e  Rychlosti ( krom  popisu využijte zobrazení v originálním manuálu ! )
Tento sníma  umož uje provád t m ení rychlosti a ujeté vzdálenosti.
1. Na elní stran  pravé p ední vidlice zvolte vhodné místo pro p ipevn ní sníma e, který by m l být

umíst n ve vzdálenosti 20 až 50 cm od náramkového p ijíma e umíst ného na ídítkách.
2. ist te vybrané místo, které jste pro instalaci sníma e vybrali, sejm te p elep z gumové podložky

a p ipevn te ji na vidlici.
3. Nastavte úhly nasm rování sníma e v rozsahu 45 až 90 stup , jak je znázorn no na obrázcích.
4. iložte sníma  na gumovou podložku, protáhn te dva tenké pásky otvory ve sníma i a spojte je

kolem vidlice, prozatím ne zcela pevn . Pokud jsou pásky pro p íslušnou vidlici krátké, spojte 2
dohromady.

5. Vyberte jeden ze 2 nabízených magnet  a upevn te jej na jeden z drát  p edního kola tak, aby
sm oval ke sníma i. Menší magnet ( vhodn jší pro silni ní kolo ) se p ipev uje p etažením
kovového krytu a robustn jší pak ( spíše pro MTB ) pomocí šroubku.

6. Magnet by m l procházet v t sné blízkosti sníma e, ale nesmí se jej dotýkat. Maximální vzdálenost
mezi nimi m že být 5 mm. Pokud jste našli optimální vzájemnou polohu obou t chto komponent ,
utáhn te pevn  oba pásky kolem vidlice a jejich p esahující konce odst ihn te.
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! V zájmu vlastní bezpe nosti nezapomínejte p i jízd  sledovat cestu a okolní d ní. P ed jízdou
vyzkoušejte, zda je možno s ídítky normáln  otá et a lanka brzd a azení nemohou zachytit o sníma .
Stejn  tak se p esv te, jestli umíst ní sníma e nenaruší vlastní šlapání i brzd ní a azení.

Poznámka:  Instalace Sníma e Kadence i Sníma e Silového Výkonu je popsána v krátké p íru ce
dodávané s tímto p íslušenstvím.

Zahájení  M ení TF
1. Za te v režimu Denního asu.
2. ijíma  m jte ve vzdálenosti do 1 m od vysíla e.
3. Zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytují jiné osoby s MZTP, linky vysokého nap tí, televizní

ijíma , mobilní telefon i jiný zdroj možného elektromagnetického rušení.
4. Stisknutím tla ítka OK zahájíte m ení TF. Symbol srdce za ne blikat a nejdéle do 15 vte in

nasko í hodnota p edstavující po et tep  za minutu.
5. Po dalším stisknutí tla ítka OK se rozb hnou stopky a je možno za ít s vlastní inností, p i které

chcete m ení provád t. Ukládání údaj  do pam ti p ístroje probíhá pouze v p ípad , že jsou
stopky v chodu.

Ukon ení  M ení  TF
1. Stisknutím tla ítka C (STOP) dojde k zastavení stopek a veškerých výpo . Znázorn ní údaj  TF

sice probíhá nadále, ale bez dalšího ukládání.
2. i následném zmá knutí tla ítka STOP se zastaví také M ení TF a p ijíma  zobrazí Denní as.

Postup  po  ukon ení
1. Opatrn  omyjte vysíla  mýdlovou vodou.
2. Poté jej opláchn te istou vodou.
3. Osušte jej m kkou látkou.
4. Uložte vysíla  na isté a suché místo. Ke zprovozn ní vysíla e dojde automaticky bezprost edn

po jeho instalování. Je proto vhodné sejmout jej co nejd íve po skon ení m ení a provést výše
uvedený postup, nebo  se tím prodlužuje životnost baterie ve vysíla i a také jeho elektrod.
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ZÁKLADNÍ  REŽIMY A  JEJICH  FUNKCE

1. TIME  OF  DAY  =  D e n n í    a s
ístroj slouží jako b žné náramkové hodinky s datem, ozna ením dne a funkcí budíku. V p ípad

astého cestování m žete p echázet mezi 2 r znými asovými pásmy, která si dle pot eby nastavíte.
V tomto režimu je možno:

zapínat i vypínat budík
nastavit as buzení
nastavit denní as
nastavit datum / kalendá  /

Krom  uvedených funkcí lze navíc p etáhnout z po íta e a používat:
7 r zných urgujících upozorn ní se zvukovým signálem
vlastní osobní logo, íslo nebo jmenovité ozna ení uživatele

2. EXERCISE  =  Z á z n a m   t e p o v é   f r e k v e n c e
V tomto režimu dochází k m ení TF a veškeré údaje jsou ukládány do pam ti p ístroje. Dle osobního
zam ení je možno p ednastavit až 5 r zných typ  zatížení, které ídí pr h innosti. Tato jednotlivá
zatížení m žete také v p ijíma i speciáln  pojmenovat. Než spustíte vlastní záznam, zvolte p íslušné
uložené nastavení. P ípadn  lze používat bez jakéhokoli nastavování tzv. B žné Užití, v jehož rámci
probíhá záznam TF, avšak pr h aktivity není ovliv ován limity TF, resp. dalšími regula ními
funkcemi.

A) V rámci B žného Užití (Basic Use)
je možno uložit do pam ti až 99 mezi as  resp. as  díl ích úsek  s poslední hodnotou TF,
pr rnou TF a max. TF v každém úseku. Podle aktuálního požadavku je možno konfigurovat
podobu zobrazovaných údaj  na displeji následovn :

okamžitá TF / pr rná TF / % osobního maxima TF
ub hnuvší doba m ení ( stopky )
denní as
doba trvání posledního úseku a mezi as spolu s íselným ozna ením úseku
hodnota kalorické spot eby v pr hu m ení
aktuální, pr rná a maximální dosažená rychlost
ujetá vzdálenost b hem probíhající jízdy
nadmo ská výška
celkové p evýšení v metrech
teplotní údaje
kadence šlapání *
silový výkon *
rovnováha šlapání levé a pravé nohy *
pedálový index = efektivita p sobení na pedály *

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu

B) Voln  programovatelná Základní Nastavení (Exe Set)
usm uje automaticky pr h jednotky za pomoci následujících funkcí:

3 nastavitelné zóny zam ení z hlediska limit  TF
3 nastavitelné alternující asova e
odm ování m že vycházet z použití asova  nebo z pr hu zotavení z hlediska poklesu TF

Pro každý typ zatížení pak m žete nastavit jiné parametry a podle charakteru cvi ení nastavení
epínat.
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C) Voln  programovatelný Intervalový Trénink
ídí automaticky jednotku tohoto typu tréninku za využití následujících p ednastavených fází :

zah átí (rozcvi ení) v rámci adekvátní zóny TF vymezené limity a asova em odpo ítávajícím k 0
hlavní fáze do 30 interval  zatížení v rozmezí ohrani eném p íslušnými limity TF, p emž  po každém
tomto úseku následuje interval uklidn ní dle p ednastavené volby
uklidn ní (zotavení) v rámci adekvátní zóny TF vymezené limity a asova em odpo ítávajícím k 0

3. FILE  =  V y v o l á n í   z á z n a m u
MZTF ukládá v kone né podob  informace z m ení do po tu 99 kompletních záznam , v nichž jsou
obsaženy následující údaje :

datum a hodina zahájení m ení
celková doba záznamu
hodnoty pr rné a maximální TF v pr hu celého m ení
pr h zotavení (pouze p i módu Základního Užití)
celková vzdálenost b hem záznamu
pr rná a maximální dosažená rychlost
pr rná a maximální dosažená kadence šlapání *
pr rná, maximální a  minimální nadmo ská výška
pr rná, maximální a  minimální teplota
celkové p evýšení v metrech
silový výkon ve wattech *
pedálový index *
rovnováha šlapání levé a pravé nohy *
limity TF použité b hem m ení
doba strávená ve vymezeném pásmu, nad a pod ním
Vlastní Spot eba energie v pr hu skon eného m ení
celková energetická spot eba sumarizovaná za ur ité sledované období
celková doba cvi ení za ur ité sledované období
celková doba jezd ní
tachometr = celková ujetá vzdálenost
informace o Intervalovém Tréninku: fáze rozcvi ení - fáze interval  - fáze uklidn ní
údaje týkající se jednotlivých úsek : nejrychlejší as; díl í úseky a mezi asy; poslední TF,
pr rná TF a max. TF b hem každého úseku; cyklistické údaje na konci každého úseku
ukládání TF a cyklistických parametr  v p ednastaveném intervalu provád ní záznamu

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu
Navíc jsou k t mto údaj m u každého uloženého záznamu též vždy v aktualizované podob  zaneseny
do pam ti hodnoty celkové energetické spot eby a celkové doby zatížení.

4. OPTIONS  =  N a s t a v e n í
V tomto režimu lze provést zadání následujících parametr . Doporu ujeme nastavit veškeré
parametry ješt  p ed vlastním zatížením.

Zatížení
je možno vybrat mód B žného Užití bez nastavení jakýchkoli parametr ídících pr h
zatížení i 5 programovatelných voleb Zatížení anebo mód Intervalového Tréninku
pro nastavení podoby t chto režim  lze krom  jiného použít zejména :

* 3 nastavitelné zóny zam ení z hlediska limit  TF a 3 asova e
* odm ování m že vycházet z použití asova  nebo z pr hu zotavení z hlediska poklesu TF
Pam ti

rozsah pam ové kapacity závisí na zvoleném intervalu automatického ukládání TF, který
že být 5, 15 i 60 vte in
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Funkcí
zapnutí i vypnutí výpo tu Vlastní Spot eby energie
zapnutí i vypnutí Testu Kondice
zapnutí i vypnutí stanovení p edpokládané max.TF

Funkcí  Cyklo
bicykl 1 nebo 2 resp. zapnutí / vypnutí
obvod kola
zapnutí i vypnutí kadence šlapání
zapnutí i vypnutí m ení silového výkonu
zapnutí i vypnutí autostartu (u modelu S725 byla funkce Autostart zrušena)

Uživatele
váha, výška, datum narození, pohlaví, úrove  pohybové aktivity, TFmax a max.spot eba kyslíku

ijíma e = podoba monitoru p i innosti
zvuková signalizace innosti s tla ítky > zapnuta nebo vypnuta

rné jednotky 1 i 2
text nápov dy aktivován nebo vypnut

Hodinek
se ízení budíku, asového režimu 12/24 hodin, p esného asu, denního data, upozorn ní zap/vyp

5. FITNESS TEST  =  T e s t   K o n d i c e
Tento režim je aktivován, je-li p epnut na ON. V tom p ípad  je možné :

provedení Testu Kondice
vyvolání posledních výsledk  Vlastního Indexu Kondice a hodnoty p edpokládané maximál. TF
aktualizovat informace do údaj  o uživateli týkající se hodnot Indexu Kondice a p edpokládané
maximální TF

Poznámka:
MZTF stanoví b hem Testu Kondice individuáln  dosažitelnou hodnotu maximální TF.
O tento údaj se jedná vždy, pokud se v textu objevuje ozna ení TFmax-p.
Na p ístroji je p edpokládaná hodnota dosažitelné maximální TF uvedena ve spojení s ozna ením
OWNMAX.

6. CONNECT  =  S p o j e n í   s   p o  í t a  e m    a      s    m o b i l n í m    t e l e f o ne m
A) V tomto režimu lze za pomoci softwaru P esné Posuzování Výkonnosti 4.0 umož ujícího

obousm rnou komunikaci:
enášet údaje uloženého záznamu do po íta e k podrobnému zpracování

nahrávat do p ijíma e parametry nastavení jeho funkcí z po íta e

B) V tomto režimu lze také p enášet údaje ze záznamu do mobilního telefonu a následn :
analyzovat záznam p ímo na displeji telefonu (v etn  zobrazení k ivky)
ukládat do pam ti telefonu pro dlouhodobé vyhodnocování a sledování zatížení
poslat formou SMS na kompatibilní mobilní telefon

!!!  Poznámka: Komunikaci prozatím podporuje pouze mobilní telefon NOKIA 5140 !!!
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NASTAVENÍ  VEŠKERÝCH  HODNOT
Tato kapitola popisuje ru ní zadávání nastavitelných parametr  pomocí tla ítek p ijíma e.
Rychlejší zp sob nastavování je ovšem dostupný za využití programu P esné Posuzování Výkonnosti
4.0. Po zadání jednotlivých údaj  do PC m žete okamžit  m nit nastavení pouhým p etažením
nastavení do p ijíma e pomocí funkce UpLink.
Toto nastavení nem že být zm no, dokud nezrušíte p vodní zadání v "požadavcích uživatele" v
rámci SW. Popis najdete v kap. Natažení nastavených parametr  z PC pomocí podprogramu Polar
Uplink.
!! Výchozí postup je schematicky znázorn n na vnit ní stran  p ední ásti obalu originálního manuálu !!
1. Z režimu Denního asu postupujete pomocí i , až se na displeji objeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstupujete do režimu Nastavení. Zobrazí se EXERCISE SET.
3. Rolujte stisknutím i , dokud se  k nastavení neobjeví požadovaný podrežim.
4. Pomocí OK zahajujete nastavování.

K pohybu vp ed i zp t používejte tla ítek  nebo .
Stisknutím OK zahájíte možné se ízení p íslušné hodnoty.
Rolováním pomocí  nebo  údaj nastavíte.
Zadání volby provedete OK.
Zp t na p edchozí úrove  nastavení se dostanete tla ítkem STOP.
K návratu do režimu Denního asu se kdykoli m žete vrátit stisknutím a p idržením STOP.

íslice se budou pohybovat rychleji, když p idržíte stisknuté  nebo , dokud nedosáhnete
požadované hodnoty p íslušného údaje. Poté tla ítko uvoln te.
Na displeji je každá funkce prezentována odpovídající zkratkou. Blikající blok na ukazateli
znázor uje, ve kterém míst  režimu Nastavení se práv  nacházíte.

ZADÁNÍ  ÚDAJ   O UŽIVATELI  (USER SET)

N a s t a v e n í
Uživatele

Váha   ->    Výška   ->   Datum   ->    Pohlaví   ->    Úrove    ->   TFmax   ->    VO2max
                                      narození                              pohyb.aktivity

Ve smy ce Nastavení údaj  uživatele je možno se pohybovat vp ed pouze pomocí tla ítka OK,
tla ítka a  slouží pro editaci hodnot (p i jejich p idržení je nár st / pokles rychlejší).

rné jednotky m žete zvolit v rámci Nastavení / Podoba p ijíma e / Jednotky 1 nebo 2.
i editaci hodnot uživatele m žete zm nit jednotky p idržením tla ítka LIGHT.

                                         Jednotky 1                                Jednotky 2
Váha                                       kg                                           lbs
Výška                                     cm                                          stopy / palce
Datum narození                  den-m síc-rok                             m síc-den-rok

1. Z režimu Denního asu p ejd te pomocí  nebo  k zobrazení OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstupte do režimu Nastavení. Zobrazí se EXERCISE SET.
3. Stisknutím i  listujte, dokud se neobjeví USER SET.
4. Pomocí OK spustíte zadávání údaj  o uživateli.
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V á h a  ( kg nebo libry )
5. Ma káním i  nastavte odpovídající hodnotu. Potvr te OK.
V ý š k a  ( cm nebo fts / inch )
6. Tla ítky  nebo  nastavte odpovídající hodnotu. Potvr te OK.
D a t u m   n a r o z e n í  ( Birthday )
7. Pomocí  nebo  zadejte den narození. Stiskn te OK.
8. Po rozsvícení Month zadejte m síc narození. Potvr te OK.
9. P i rozsvícení Year nastavte p íslušný rok. Uložte pomocí OK.
P o h l a v í  ( Sex )
10. P íslušný údaj ( male = muž, female = žena ) nalistujte pomocí i  a potvr te OK.
N a s t a v e n í   ú r o v n    a k t i v i t y
11. Odpovídající stupe  úrovn  aktivity p ed provád ním Testu Kondice nastavte pomocí  nebo 
a potvr te OK.
!! Ur ete odpovídající dlouhodobou úrove  pohybové aktivity v pr hu posledních 6 m síc .
Neprovád jte zm ny hodnocení této úrovn  aktivity, pokud se parametry pravidelného cvi ení zm ní,

íve než po uplynutí dalších 6 m síc .
LOW (= nízká) : Rekrea ní cvi ení ani náro jší pohybová aktivita nejsou pravidelnou sou ástí
životního stylu. Nap . se m že jednat o ch zi jen pro radost nebo p íležitostné cvi ení posta ující
pouze k prohloubení dýchání nebo mírnému zapocení.
MIDDLE (= st ední) : Pravidelná ú ast p i rekrea ním sportování. Nap . týdn  ub hnutých cca 5 až
10 km nebo 30 až 120 minut za týden napln ných srovnatelnými pohybovými aktivitami, p ípadn
pracovní innost vyžadující mírnou t lesnou aktivitu.
HIGH (= vysoká) : Cvi ení je neodmyslitelnou sou ástí zp sobu života. Je provád no pravideln
nejmén  3 krát týdn  vyšší p im enou intenzitou. Jde nap . o b hání cca 10 až 20 km týdn  nebo
celkem 2 až 3 hodiny za týden vypln né srovnatelnými pohybovými aktivitami.
TOP (= velmi vysoká) : Pravidelné provád ní náro né pohybové innosti nejmén  5 krát týdn .

íprava je zam ena na zvyšování výkonnosti p ípadn  také z d vod  ú asti na závodech.
M a x i m á l n í   t e p o v á   f r e k v e n c e   ( HRmax )
12. Nejprve se zobrazí, jakožto p ednastavený údaj, hodnota, TFmax. vyplývající ze zadaného v ku.
Pokud je známa p esn  zjišt ná hodnota max. TF, nap . formou testu nebo zm ená p i absolvovaném
zatížení, zadejte tento p esn jší údaj pomocí tla ítek  nebo .
13. Potvr te OK.
! Jestliže tuto hodnotu neznáte, zm te ji v režimu Testu Kondice po jejím zjišt ní na základ
provedení tohoto testu.
M a x i m á l n í   s p o t  e b a   k y s l í k u   ( VO2max )
14. Jako p ednastavený údaj se nejprve objeví hodnota 36 pro ženy a 45 pro muže. Znáte-li p esn
zjišt nou hodnotu max. spot eby kyslíku, nap . p i testování, zadejte tento p esn jší údaj pomocí
tla ítek  nebo .
15. Po stisknutí OK se rozsvítí USER SET.
! Jestliže tuto hodnotu neznáte, m žete ji snadno zjistit v režimu FITNESS TEST provedením
klidového Testu Kondice (viz p íslušná kapitola).
Pro pokra ování dalšího možného nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do
režimu Denního asu stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.
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NASTAVENÍ  FUNKCÍ  M ENÍ  (EXERCISE SET)

ed zahájením nastavení jednotlivých volitelných parametr  m ení TF se nejprve rozhodn te, zda
chcete používat Zadání zp sobu zatížení nebo režim Základního Užití. Rozhodnete-li se pro možnost
Zadání zp sobu zatížení, je t eba vybrat mezi Základním Nastavením i Intervalovým tréninkem.
Údaje nastavené p i posledním použití budou uloženy a z stanou p ednastaveny pro následující

ení.

A)  B žné  Užití  ( E0 )
žné Užití je jednoduchý režim pro jakoukoli innost. P ed zahájením m ení není nutno nastavovat

žádné hodnoty v režimu Zatížení. Pokud chcete sledovat a zaznamenávat kalorickou spot ebu, musíte
zadat údaje o uživateli a funkci OwnCal nastavit na On. V pr hu m ení m žete na ukazateli

ijíma e sledovat v závislosti na volb  následující hodnoty :
aktuální TF  /  pr rnou TF b hem m ení  /  % max. TF ( pokud jste zadali všechny údaje )
stopky
denní as
kalorickou spot ebu b hem cvi ební jednotky
mezi asy a asy jednotlivých úsek

B)  Zadání  zp sobu  zatížení  ( E1 - E5 )
V pr hu m ení v tomto režimu lze sledovat tytéž hodnoty jako p i Základním Užití. Oproti tomu
budou navíc p edem nastavené parametry usm ovat b hem innosti probíhající zatížení. Název

íslušného nastavení konkrétního cvi ení lze provést nap . dle typu používaného zatížení.
žete nastavit následující funkce, které budou ídit provád nou innost :
3 zóny limit  TF
3 asova e ode ítající k 0
funkce m ení interval
sledování pr hu zotavení

Nastavení  Intervalového  Tréninku  nebo  Základní  Nastavení
ednastavení je možno provést pro p t variant zatížení. Jakmile za nete se cvi ením, sou asn

vybíráte jednu z t chto p ednastavených nabídek. Podle vlastního zám ru zvolte Intervalový Trénink
nebo Základní Nastavení.

B - a)  Intervalový  Trénink   - l l l l

Použijete-li tento režim, m žete rozlišit 3 r zné fáze pro každé Zadání zp sobu zatížení dle
následujícího schématu :
Fáze rozcvi ení ( zah átí )

odpo ítávající asova  1 On / OFF
limity TF 1 On / OFF

Fáze interval
zp sob stanovení interval  :

ru ní, pomocí asova e, na základ  TF i vzdálenosti
po et opakujících se interval
limity TF 2 On / OFF
zotavení na základ asova e nebo dle hodnot TF On / OFF

Fáze uklidn ní
odpo ítávající asova  3              On / OFF
limity TF 3 On / OFF

Jestliže vypnete asova e jednotlivých fází nastavením na OFF, provád jte ukon ení díl ích fází
ru .
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B - b)  Základní  Nastavení
Vypnete-li Intervalový Trénink, je možno nastavit pro m ení následující funkce:

asova  1 On / OFF
asova  2 On / OFF
asova  3 On / OFF

limity TF 1 On / OFF
limity TF 2 On / OFF
limity TF 3 On / OFF
pr h zotavení On / OFF

Jednotlivé asova e lze vybírat pouze postupn , nem žete tedy nastavit nap . asova  2 nebo 3, není-
li aktivován asova  1.
Celkové limity pro zatížení nejsou p i záznamu v režimu Základního Nastavení zobrazovány, není ani
zvukov  signalizován pobyt mimo vymezenou zónu. Celková doba strávená pod, nad, a v základní
zón  je sou ástí p ehledu uložených informací v režimu FILE.

N a s t a v e n í
Zatížení

E0 <-> E1 <-> E2 <-> E3 <-> E4 <-> E5

1. Z režimu Denního asu p ejd te pomocí  nebo  k režimu Nastavení, kdy se na displeji objeví
nápis OPTIONS.

2. Pomocí OK vstupte do režimu Nastavení a dojde k zobrazení EXERCISE SET.
3. Dalším stisknutím OK zahájíte nastavení, p emž se objeví BasicUse.
4. Tla ítky  nebo  postupujte, dokud se nezobrazí požadovaná varianta cvi ení E0 nebo E1 - E5.

Poté potvr te volbu stisknutím OK.
Chcete-li použít režim Základního Užití (E0) : k návratu do režimu Denního asu stiskn te a

idržte tla ítko STOP a p esko íte zbývající možná Zadání zatížení. Jestliže se rozhodnete toto
nastavení (E1-E5) provést, objeví se Interval ON/OFF.

5. Pomocí  nebo  vypn te (OFF) i aktivujte funkci Interval  a stiskn te OK. Objeví se Timer1.

Nastavení Zatížení 1-5

Intervaly-zapnuto        Intervaly-vypnuto (Základní Nastavení)               Uklidn ní  dle  TF

asova 1  asova 2 asova 3  LimityTF1  LimityTF2  LimityTF3            Uklidn ní dle asov.

asova 1 LimityTF1 Intervalový  Opakování  LimityTF2   Uklidn ní  asova 3 LimityTF3
asova         Intervalu     asova

                 Ru    Dle TF   Dle Vzdálenosti              Dle TF   Dle Vzdálenosti

Zadání  asova
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Použijte  nebo , dokud se neobjeví požadovaný asova . Pomocí OK zahájíte nastavení

tohoto asova e.
7. Tla ítkem  nebo  nastavte On i OFF. Stiskn te OK.

Zvolíte-li OFF, tla ítkem STOP p esko íte kroky 8 a 9.
8. Pomocí  nebo  nastavte minuty. Stiskn te OK.
9. Pomocí  nebo  nastavte vte iny. Stiskn te OK.
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Zadání  limit   TF
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Postupujte pomocí  nebo , dokud se neobjeví nápis Limits.
7. Pomocí OK vstoupíte do smy ky nastavení limit  TF.
8. i nastavení limit .1 lze rovn ž zvolit zobrazení TF v absolutní hodnot i v % z maxima TF.
9. Nejprve se nabízí horní limit = Lim High bliká. Pomocí  nebo  nastavte požadova- nou

hodnotu TF. Stiskn te OK.
10. Poté se nabízí spodní limit = Lim Low bliká. Pomocí  nebo  nastavte požadovanou hodnotu

TF. Stiskn te OK.
Doba pod, nad a v jednotlivých zónách TF se do pam ti ukládá pouze p i aktivaci p íslušných limit
TF. Celková doba strávená pod, nad, a v základní zón  zatížení je ukládána po dobu celého záznamu
bez ohledu na momentáln  aktuální limity TF.

Zapnutí / Vypnutí  limit   TF
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Tla ítkem  nebo  postupujte, až se objeví nápis Limits.
7. Stisknutím a p idržením SIGNAL / LIGHT m žete funkci  signalizace dle pot eby aktivovat

zadáním On i vypnout p i OFF. Tla ítko uvoln te.
epnutí m žete také provést ve smy ce nastavení spodního limitu pomocí tla ítek i .

Zadání typu ízení interval
Existují 4 možné zp soby ízení délky interval  :
A)  Pomocí asova e :
-  Intervaly jsou ukon eny po ub hnutí p edvoleného asového úseku.
B)  Na základ  hodnot TF :
-  Odpo inkový interval ukon íte p i dosažení nastavené hodnoty TF.
!  Je-li vybrán tento typ ízení délky interval , musí být aktivováno sledování pr hu zotavení, tzn.
nastavení funkce na On.
C)  Na základ  vzdálenosti :
-  Interval je ukon en p i dosažení zvolené vzdálenosti.
D)  Ru ním zp sobem :
-  Ukon ení provedete ru  stisknutím tla ítka OK.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Postupujte pomocí i , dokud se neobjeví jedna z možností : TIMER / Hr / DIST /

MANUAL. Stisknutím OK zahájíte možné navolení. Zobrazený nápis se rozbliká : TIMER / Hr /
DIST nebo MANUAL.

7. Na požadovaný typ ízení interval  se dostanete pomocí i . Potvrzení své volby prove te
tla ítkem OK.

Pokud si z nabízených možností vyberete Ru ní zp sob ízení interval , p esko te kroky 8. a 9.
A)  Pomocí asova e
8. Tla ítky  nebo  nastavte hodnotu minut a potvr te OK.
9. Tla ítky  nebo  nastavte hodnotu vte in a volbu uložte pomocí OK.
Rozbliká se Interval TIMER
B)  Na základ  hodnot TF
8. Postupujte pomocí i  na hodnotu TF, která bude signalizovat ukon ení odpo inkového

intervalu a tento údaj uložte stisknutím OK.
Rozbliká se Interval Hr.
C) Na základ  vzdálenosti
8. Tla ítky  nebo  nastavte údaj týkající se kilometr  a potvr te OK.
9. Tla ítky  nebo  nastavte údaj stovek metr  a volbu uložte pomocí OK.
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Zadání po tu interval
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
Nastavit je možno až 30 interval .
6. Tla ítky  nebo  postupujte, dokud se neobjeví Repeat..
7. Pomocí OK spustíte možné zadání íselného údaje.
8. Tuto hodnotu navolíte tla ítky  nebo . Uložení prove te stisknutím OK.
Nevíte-li dop edu po et požadovaných interval , zvolte souvisle pr žné m ení interval , kdy se
sou asn  objeví (Cont l l l l :). Intervaly budou probíhat, dokud neukon íte tuto fázi ru  nebo dokud
neprob hne 30 opakování.
9. Tla ítkem  postupujte, až se objeví (Cont l l l l :), a potvr te OK.

Sledování  pr hu  uklidn ní
A)  Pomocí asova e

Sledování uklidn ní ukon íte po ub hnutí p ednastaveného asového údaje.
nebo B)  Na základ  hodnot TF
Sledování ukon íte, když TF klesne na p edem nastavenou hodnotu.
nebo C)  Podle vzdálenosti (pouze p i zapnutí Interval  na ON)
Sledování pr hu uklidn ní bude ukon eno p i dosažení zvolené vzdálenosti.

Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví TIMER / Hr nebo DIST .
7. Stisknutím OK vstoupíte do možného aktivování = On i vypnutí = OFF této funkce. On / OFF se

rozbliká.
8. Pomocí i  zvolte požadované a stisknutím OK uložte.

i OFF : p esko te kroky 9. až 11.
i ON : bliká TIMER / Hr / DIST .

9. Tla ítky  nebo  nastavte požadovanou volbu a potvr te OK.

A)  Je-li zobrazeno RecoTime
10. Pomocí i  zadejte hodnotu minut. Potvr te OK.
11. Pomocí i  zadejte hodnotu vte in. Potvr te OK.
Rozsvítí se Recovery TIMER.
nebo B)  Je-li zobrazeno RecoHr
10. Tla ítky  nebo  nastavte požadovaný údaj TF.
Rozsvítí se Recovery Hr.
nebo C) Je-li zobrazeno DIST (pouze p i zapnutí Interval  na ON)
10. Pomocí i  zadejte hodnotu kilometr . Potvr te OK.
11. Pomocí i  zadejte hodnotu stovek metr . Potvr te OK.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.

Ozna ení nastaveného typu zatížení
K dispozici jsou ísla 0 až 9, mezera, písmena A - Z, a - z, symboly a ozna ení  - % / ( ) * + : ? .
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Nastavení. Zobrazí se nápis EXERCISE SET.
3. Po stisknutí OK se objeví  Exercise ID (E0 - E5).
4. Používejte  nebo , dokud se nenabídne požadované Nastavení zatížení (E1 až E5).
5. Stiskn te a p idržte tla ítko SIGNAL / LIGHT. Nastavitelné písmeno se rozbliká.
6. Pomocí  nebo  vyberte požadované ozna ení. Stiskn te OK.
7. Opakujte p edchozí kroky, dokud p ípadn  nevyužijete všech možných 7 písmen.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.
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Nastavení záznamového intervalu
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Nastavení. Zobrazí se nápis MEMORY SET.
3. Stisknutím OK spustíte nastavení pam ti ukládání. Objeví se Re.Rate.
4. Používejte  nebo , dokud se nenabídne požadovaná hodnota. Spolu se zm nami intervalu

ukládání m žete sledovat ve spodním ádku p íslušný rozsah pam ové kapacity. Zvolený údaj
uložte tla ítkem OK.

Nastavení
Rozsah  pam ti

Záznamový Interval   5 vt. / 15 vt. / 60 vt.

asový rozsah záznamu závisí na zvoleném intervalu pr žného automatického ukládání, který
že být 5, 15 nebo 60 vte in. Po zapln ní kapacity pam ti lze v innosti pokra ovat, ale údaje

nebudou dále zaznamenávány. Následující tabulka poskytuje p ehled maximální možné doby
nahrávání p i jednotlivých záznamových intervalech, p emž po et díl ích záznam  není omezen:

Výškom r Rychlost Kadence Výkon Zázn.inter. 5vt. Zázn.inter. 15vt. Zázn.inter. 60vt.
ZAP ZAP ZAP ZAP 4: 57 hod. 14:53 hod. 59:34 hod.
ZAP ZAP ZAP VYP 8:56 hod. 26:48 hod. 99:59 hod.
ZAP ZAP VYP ZAP 5:35 hod. 16:45 hod. 67:01 hod.
ZAP ZAP VYP VYP 11:10 hod. 33:31 hod. 99:59 hod.
ZAP VYP VYP VYP 14:53 hod. 44:41 hod. 99:59 hod.
VYP ZAP ZAP ZAP 5:35 hod. 16:45 hod. 67:02 hod.
VYP ZAP ZAP VYP 11:10 hod. 33:31 hod. 99:59 hod.
VYP ZAP VYP ZAP 6:23 hod. 19:09 hod. 76:37 hod.
VYP ZAP VYP VYP 14:53 hod. 44:41 hod. 99:59 hod.
VYP VYP VYP VYP 44:42 hod. 99:59 hod. 99:59 hod.

v 1 záznamu v 1 záznamu
celkem až 130 hod. celkem až 520 hod.

Použití Nastavení zatížení a ukládání asu úsek  snižuje pochopiteln  maximáln  dosažitelnou dobu
nahrávání. Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu
Denního asu stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.
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AKTIVACE  FUNKCÍ  (FUNCTION SET)

N a s t a v e n í
Funkce

VlastníSpot eba zap/vyp<->TestKondice zap/vyp<->TFmax-p zap/vyp<->Výškom r zap/vyp
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Nastavení. Zobrazí se nápis EXERCISE SET.
3. Pomocí  nebo  nalistujte zobrazení FUNCTION SET.
4. Stisknutím OK spustíte možné nastavení. Objeví se nápis OwnCal.

! Chcete-li používat následující funkce, musíte nejprve zadat údaje týkající se uživatele. Pokud se po
vstupu do smy ky nastavení funkcí objeví ukazatel váhy (kg/lbs), p ijíma  tím oznamuje, že nastavení
uživatele nebylo provedeno.
Vlastní  Spot eba  -  zap. / vyp.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 4.
5. Tla ítkem OK zahájíte nastavení funkce Vlastní Spot eby. Rozbliká se On / OFF.
6. Pomocí  nebo  zvolte zapnutí i vypnutí této funkce a stiskn te OK.
! Spolu s hodnotami TF jsou p i výpo tu Vlastní Spot eby také používány p ednastavené údaje o

ené osob . P i zm  t chto hodnot zadejte aktuální p edpokládanou dosažitelnou TFmax-p
a poslední Index kondice, abyste získali platné aktuální informace týkající se Vlastní Spot eby.

Test  Kondice  -  zap. / vyp.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 4.
5. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví Fit.Test.
6. Tla ítkem OK zahájíte možné nastavení funkce Testu Kondice. Rozbliká se On / OFF.
7. Pomocí  nebo  zvolte zapnutí i vypnutí Testu Kondice. Uložte stisknutím OK.

edpokládaná  max. TF  -  zap. / vyp.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 4.
5. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví nápis HRmax-p.
6. Tla ítkem OK zahájíte nastavení funkce stanovení dosažitelné max.TF. Rozbliká se On / OFF.
7. Pomocí  nebo  zvolte zapnutí i vypnutí této funkce. Uložte stisknutím OK.
Funkce stanovení TFmax-p m že být aktivována jen v p ípad , že je zapnut (On) též Test Kondice.

Výškom r  a  teplom r  -  zap. / vyp.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 4.
5. Pomocí i  postupujte, dokud se neobjeví nápis Altitude.
6. Tla ítkem OK zahájíte nastavení výškom rných a teplom rných funkcí. Rozbliká se On/ OFF.
7. Pomocí  nebo  zvolte zapnutí (On) i vypnutí (OFF) výškom ru. Uložte stisknutím OK.

Pokud funkci vypnete, m žete zbývající kroky nastavení p esko it.
8. Jestliže výškom r aktivujete, p ístroj vyzve k ekání nápisem Wait..., který se objeví na n kolik

vte in.
9. Když dojde ke znázorn ní Altitude a íselný údaje, za te s nastavením výchozí nadmo ské

výšky. Používané jednotky 1 i 2 lze zm nit stisknutím a p idržením tla ítka SIGNAL / LIGHT.
Pro aktivaci teplom ru musí být p edtím zapnuta (On) také nadmo ská výška.
Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví požadovaná hodnota nadmo ské výšky a poté
stiskn te OK. Doporu uje se p enastavit výškom r vždy, jakmile jsou k dispozici spolehlivé údaje.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.



20

NASTAVENÍ  FUNKCÍ  CYKLO  (BIKE SET)

N a s t a v e n í
Kola

Kolo1 / Kolo2 / Kolo vypn

Obvod kola <->   Kadence  zapn/vypn  <->   Výkon  zapn/vypn  <->   Autostart  zapn/vypn
(pouze S720i)

1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Nastavení. Zobrazí se nápis EXERCISE SET.
3. Pomocí  nebo  nalistujte zobrazení BIKE SET.
4. Stisknutím OK spustíte možné nastavení parametr  pro funkce týkající se cyklistiky.
5. Nejprve m žete provést nastavení bicyklu 1 i 2 resp. vypnutí funkce - OFF. Pomocí  nebo 

postupujte, dokud se neobjeví požadovaný údaj, a poté stiskn te OK. Zobrazí se Wheel. Jestliže
provedete vypnutí funkcí cyklo, m žete zbývající nastavování bicyklu p esko it.

V p ijíma i lze p ednastavit hodnoty 2 bicykl . Je-li zadáno nastavení pro ob  kola, vyberte p ed
zahájením jízdy p íslušný rozm r 1 nebo 2. Jestliže použijete 1 z t chto dvou nastavení, jsou funkce

ení rychlosti a vzdálenosti stále zapnuty. Nastavení obvodu kola je nezbytným p edpokladem pro
získání cyklistických údaj .

Zadání  obvodu  kola  ( Wheel )
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení obvodu kola.
7. Tla ítky  nebo  nastavte požadovanou hodnotu a poté potvr te stisknutím OK.
Zjišt ní velikosti obvodu kola m žete provést mimo jiné následujícími zp soby...

Metoda 1:
Prohlédnete-li si pláš i galusku bicyklu, najdete vytišt ný údaj týkající se pr ru kola. V níže
uvedené tabulce najdete rozm r v palcích nebo v ERTRO a jemu odpovídající obvod v mm na pravé
stran  použijete pro zadání.

Obvod  kola

ERTRO Obvod v palcích Zadání obvodu v mm
30-559 26 x 1,25 1953
35-559 26 x 1,5 1985
44-559 26 x 1,75 2030
47-559 26 x 1,95 2050

26 x 11/8 Tubular 1970
650-20C 1952

622-20 700 x 20C 2086
622-23 700 x 23C 2096
622-25 700 x 25C 2105

700C Tubular 2130
28 (700 B) 2237
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Metoda 2:
Ud lejte zna ku na vn jší stran  plášt  a od áry na podložce ( ne hrbolaté ! ). Prove te jedno celé
oto ení kola tak, aby se zna ka op t dotkla podložky. Místo, k n muž jste tímto oto ením dosp li,
ozna te árou. Dosaženou vzdálenost mezi ob ma árami ( výchozí a cílovou ) p esn  zm te. Od
získaného údaje v mm ode te 4 mm p ipadající na deformaci zp sobenou hmotností. Kone nou
hodnotu použijte pro zadání. Nap . 2086 - 4 = 2082 mm.
! Toto zjist ní obvodu kola v milimetrech je vždy p esn jší. Zadané hodnoty z stanou v p ijíma i jako

ednastavené, dokud je p ípadn  nezm níte.

Kadence * - zap. / vyp.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví nápis Cadence.
7. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení M ení Frekvence Šlapání. Rozsvítí se On nebo OFF.
8. Tla ítky  nebo  navolte požadované a následn  potvr te OK.
Výkon * - zap. / vyp.
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví nápis Power.
7. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení m ení Silového Výkonu. Rozsvítí se On nebo OFF.
8. Tla ítky  nebo  navolte požadované a následn  potvr te OK.
Vypnete-li funkci nastavením OFF : P esko te zbývající kroky nastavení Silového Výkonu.
9. Když se objeví nápis C.weight, zadejte pomocí i  váhu et zu a potvr te OK.
10. Následn  se objeví C.length a pomocí i  m žete zadat délku et zu. Stiskn te OK.
11. Poté se objeví nápis S.lenght. Po zadání délky sníma e otá ení et zu potvr te tla ítkem OK.

Další podrobné informace jsou obsaženy v Uživatelské p íru ce Sníma e Silového Výkonu.

Poznámka: *  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu

Autostart - zap. / vyp.  ( AutoStrt ) – tato funkce byla u modelu S725 zrušena
Pokud za ínáte v režimu Denního asu, opakujte kroky 1 - 5.
6. Pomocí UP nebo DOWN postupujte, dokud se neobjeví nápis AutoStrt.
7. Stisknutím OK zahájíte možnou aktivaci nebo vypnutí Autostartu. Rozsvítí se On nebo OFF.
8. Tla ítky UP nebo DOWN navolte požadované a následn  potvr te OK.
Je-li autostart nastaven na On, p ijíma  automaticky zahájí záznam údaj , jakmile je bicykl uveden do
pohybu i naopak ukládání do pam ti ukon í p i jeho zastavení.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.
Ozna ení  bicyklu 1 i 2
Jmenovité ozna ení m žete provést pomocí písmen, ísel nebo zna ek. íslo v pravém rohu ozna uje,
který bicykl je práv  používán ( b0 = vypnuto, B1 = bicykl 1, b2 = bicykl 2 ).
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Nastavení. Zobrazí se nápis EXERCISE SET.
3. Pomocí  nebo  nalistujte zobrazení BIKE SET.
4. Stisknutím OK spustíte možné nastavení.
5. Pomocí  nebo  nalistujte nápis Bike 1 nebo 2.
6. Po stisknutí a p idržení tla ítka SIGNAL / LIGHT za ne blikat nastavitelné písmeno.
7. Pomocí  nebo  vyberte požadované a stiskn te OK.
8. Stejn  postupujte, dokud nezadáte celé pojmenování, které m že obsahovat až 4 písmena.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.
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NASTAVENÍ  PODOBY  P IJÍMA E  (MONITOR SET)

N a s t a v e n í
ijíma e

Signál zap./vyp. <->  Jednotky 1/2 <->  Nápov da zapn/vypn

1. V režimu Denního asu použijte tla ítko  nebo , až se dostanete do režimu Nastavení, tzn. že
se objeví nápis OPTIONS

2. Pomocí OK potvr te svoji volbu. Zobrazí se EXERCISE SET.
3. Používejte tla ítko  nebo , dokud se neobjeví nápis MONITOR SET.
4. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení podoby p ijíma e. Je znázorn n symbol zvukového

signálu.

Zvuková signalizace p i stisknutí tla ítek
Pokud jste za ali v režimu zobrazení Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
5. Tla ítkem OK za nete s nastavením zvukové signalizace. Bliká ON / OFF.
6. Stisknutím  nebo  funkci aktivujte volbou = ON i vypn te = OFF. Potvr te OK.
Je-li zvuková signalizace zapnuta, znamená to, že se p i každém stisknutí kteréhokoli tla ítka v
režimech M ení a Ukládání hodnot ozve pípnutí : spušt ní a zastavení nebo ukládání mezi as ,
zahájení a ukon ení fáze interval , ukon ení výpo tu p i uklidn ní. Tato funkce nesouvisí se
zvukovým signálem limit  TF, budíkem hodinek, ani signálem p i provád ní Testu Kondice.

Výb r  jednotek  m ení
Pokud jste za ali v režimu zobrazení Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
5. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví nápis Units.
6. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení této funkce. Rozbliká se 1 nebo 2.
7. Požadovanou podobu m rných jednotek vyberte pomocí  nebo  a uložte OK.
Následující tabulka znázor uje nastavení jednotek pod ozna ením 1 a 2 :

Jednotky 1                          Jednotky 2
Váha, výška uživatele                      kg, cm                              libry, stopy
Datum narození                               den-m síc-rok                   m síc-den-rok
Rychlost   km/hod                              míle/hod
Vzdálenost                                       km, stovky metr               míle, stopy
Nadmo .výška                                  m                                    stopy

evýšení                                          m                                    stopy
Teplota    o C o F
Obvod kola                                      mm                                  mm
Výkon - Váha et zu                         g                                     g
             Délka et zu                        mm                                  mm
Délka pinu (span)              mm                                 mm

Nastavení  nápov dy
Pokud jste za ali v režimu zobrazení Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
5. Tla ítky i  postupujte, dokud se neobjeví nápis Help.
6. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení funkce Nápov dy. Rozbliká se On / OFF .
7. Stisknutím  nebo  funkci aktivujte volbou = ON i vypn te = OFF. Potvr te OK.
Pokud je funkce Nápov dy aktivována, nabízejí blikající šipky k jednotlivým tla ítk m v reži- mech
Nastavení a Záznamu další možný postup. B hem M ení m žete p i zm  údaje v pro- st edním
ádku sledovat ozna ení této funkce po n kolik vte in.Tato ozna ení se také objevují p i vyvolání

informací týkajících se úsek  a ukládaných údaj  v režimu Záznamu.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.
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NASTAVENÍ  FUNKCÍ  HODINEK  (WATCH SET)

1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví OPTIONS.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Nastavení. Zobrazí se nápis EXERCISE SET.
3. Pomocí  nebo  nalistujte zobrazení WATCH SET.
4. Stisknutím OK spustíte možné nastavení. Objeví se nápis ALARM.

N a s t a v e n í
Hodinek

   Budík  <-> as  1 / 2 <-> Datum <-> Upozorn ní  zapn/vypn

Nastavení  budíku
Pokud jste za ali v režimu Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
5. Zahájení nastavení budíku prove te stisknutím OK. Rozbliká se On / OFF.

V p ípad  OFF : stisknutím STOP nebo OK p esko te kroky 6 až 9.
6. Stisknutím  nebo  aktivujte funkci volbou = ON i vypn te = OFF. Potvr te OK. P i použití

24 hod. podoby displeje : p esko te krok 7.
7. i 12 hod. nastavení : Rozbliká se AM / PM. Pomocí i  vyberte odpovídající údaj a uložte

jej stisknutím OK.
8. Rozblikají se íslice p edstavující hodiny. Tla ítky  nebo  zadejte p íslušnou hodnotu.

Potvr te OK.
9. Rozblikají se íslice p edstavující minuty. Tla ítky  nebo  zadejte p íslušnou hodnotu.

Potvr te OK.
Když as dosáhne doby, na kterou je p ístroj se ízen, za ne budík zvonit po dobu 1 minuty. Jeho
vypnutí je možno provést stisknutím kteréhokoli z 5 tla ítek.

Nastavení denního asu
Pokud jste za ali v režimu Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
5. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví TIME1 / TIME2.
6. Stisknutím OK zahájíte možné se ízení Denního asu.
7. Rozbliká se Time. Tla ítky i  vyberte as 1 nebo as 2 a potvr te OK.
8. Rozbliká se 12h / 24h. Tla ítky i  vyberte podobu displeje a potvr te OK. P i použití 24

hod. podoby displeje : p esko te krok 9.
9. i 12 hod. nastavení : Rozbliká se AM / PM. Pomocí i  vyberte odpovídající údaj a uložte

jej stisknutím OK.
10. Rozblikají se íslice p edstavující hodiny. Tla ítky  nebo  zadejte p íslušnou hodnotu.

Potvr te OK.
11. Rozblikají se íslice p edstavující minuty. Tla ítky  nebo  zadejte p íslušnou hodnotu.

Potvr te OK.

Nastavení  denního  data
Pokud jste za ali v režimu Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
Datum je zobrazeno r zn  v závislosti na tom, zda je zvolen 12 nebo 24 hodinový mód.

i nastavení na 12 hod. je podoba ukazatele : m síc - den - rok
i nastavení na 24 hod. je podoba ukazatele : den - m síc - rok

5. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví nápis DATE.
6. Se ízení datumu zahájíte stisknutím OK.
7. Svítí údaj m síce. Tla ítky  nebo  vyberte odpovídající hodnotu a uložte OK.
8. Svítí údaj platný pro den. Tla ítky  nebo  vyberte p íslušnou hodnotu a uložte OK.
9. Rozbliká se íslice ozna ující rok. Tla ítky i  vyberte odpovídající hodnotu a uložte ji

stisknutím OK.
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Nastavení  Upozorn ní  ( Výzva k aktivit  )
Pokud jste za ali v režimu Denního asu, prove te výše popsané 4 kroky.
5. Pomocí  nebo  postupujte, dokud se neobjeví nápis REMIND.
6. Stisknutím OK zahájíte možné nastavení.
7. Tla ítky  nebo  postupujte, dokud se neobjeví požadované upozorn ní. Jeho íslo je

znázorn no v rohu displeje.
8. Po stisknutí OK za ne blikat On nebo OFF.
9. Pomocí i  zvolte p íslušný údaj. Potvr te stisknutím OK.
Do p ijíma e je možno pomocí SW PPV 3.0 zadat až 7 r zných Upozorn ní v etn asového termínu
a bližšího pojmenování. Aktivace upozorn ní se provádí ru .
Funkce Upozorn ní se ozve zvukovým signálem pouze v režimu Denního asu. P i dosažení

íslušného termínu bude signál aktivní po dobu 15 vte in, pokud jej nevypnete kterýmkoli z 5
tla ítek. Vymazaní textu upozorn ní lze provést kterýmkoli tla ítkem.
Pro pokra ování v nastavování stiskn te tla ítko STOP nebo se m žete vrátit do režimu Denního asu
stisknutím a p idržením tohoto tla ítka.

DALŠÍ  MOŽNOSTI  P EDNASTAVENÍ

epnutí  asu 1  nebo  asu 2
V režimu Denního asu stiskn te a p idržte tla ítko . Na n kolik vte in se sou asn  s prob hnuvší
zm nou objeví nápis Time 1 nebo Time 2. Zobrazená asová podoba bude nyní používána ve všech
funkcích hodinek i budíku. Pokud p epnete na as 2, bude v rámci Denního asu znázorn no pr žn
ozna ení "2".

Zkrácení  postupu  p i  nastavení  hodinek
Stiskn te a p idržte tla ítko SIGNAL / LIGHT po n kolik vte in a tím vstoupíte p ímo do smy ky
nastavení funkcí hodinek. Pokud hodláte p esko it n které ásti a jít p ímo k nastavování díl ích
funkcí, použijte tla ítka i , dokud se nezobrazí požadovaná funkce. Se ízení funkce provád jte
dle popisu v kap. Nastavení funkcí hodinek.

epnutí  jednotek  m ení
-  zadáváte-li údaje týkající se váhy a výšky uživatele
-  nastavujete-li Intervalový trénink na základ  vzdálenosti pro úsek zatížení a délku uklidn ní
-  upravujete-li výchozí bod pro výškom r
Stiskn te a p idržte tla ítko SIGNAL / LIGHT dokud nenastane p epnutí. Poté tla ítko uvoln te.

epnutí  mezi  datem, identifikací  uživatele, jménem  i  logem
Pomocí SW PPV 3.0 máte možnost nastavit identifika ní íslo uživatele, jeho jméno a logo. Toto
nastavení je znázorn no na horním ádku v režimu Denního asu. Stisknutím a p idržením tla ítka 
lze p echázet mezi iniciály uživatele, jeho jménem, logem a datem.



25

MOŽNOSTI  V  REŽIMU  M ENÍ

hem provád ní innosti je možno používat jeden ze 2 režim  : M ení  nebo Ukládání údaj  do
pam ti. P i prvním z nich lze sledovat nam ené hodnoty tepové frekvence, ale údaje nejsou
zaznamenávány. V rámci druhého je se spušt ním stopek zahájen záznam do pam ti p ístroje a
sou asn  s tím také výpo ty v rámci všech aktivovaných funkcí.

Upozorn ní: P ed spušt ním záznamu se p esv te, zda máte v p ijíma i dostatek volné pam ti.
          Údaj o volné pam ti se po stisku OK v režimu Denního asu zobrazí v horním ádku.

DENNÍ AS
ENÍ  HODNOT

UKLÁDÁNÍ  HODNOT

Sledování  tepové  frekvence  v  režimu  M ení
1. Nasa te vysíla  a p ijíma  dle popisu v kapitole Snadné spušt ní v úvodní ásti P íru ky.
2. esv te se, zda prob hlo úsp šn  vyhledání kódu p enosu.

*  Vzdálenost mezi p ijíma em a vysíla em musí být zhruba do 1m.
*  Sou asn  je nutné být mimo dosah p ípadného rušení vedení vysokého nap tí, televizoru,
po íta e, motorového vozidla, cvi ebních ergometr  apod., p ípadn  také osob, které mají
instalováno M ící Za ízení TF bez kódovaného p enosu.

3. Z režimu Denního asu m žete zahájit m ení TF stisknutím tla ítka OK.
Symbol srdí ka se rozbliká a nejdéle do 15 vte in se objeví íselný údaj p edstavující TF v po tu
tep /min. Ráme ek kolem srdí ka indikuje, že p íjem signálu je kódovaný. P ijíma  se automaticky

epne do režimu Denního asu, jestliže 5 min. nedochází k p ijetí žádného signálu.

Nyní jste vstoupili do režimu M ení a na displeji jsou alternativn  znázorn ny následující údaje:

V p ípad , že nejsou používány funkce Cyklo nebo m ení nadmo ské výšky

Horní ádek : Název typu
cvi ení

Volná kapacita
pam ti Bicykl – OFF Výškom r – OFF

Prost ední ádek : Denní as
Spodní ádek : Aktuální TF Identifikace

zatížení
Záznamový

interval Kolo nepoužíváno

V p ípad  nastavení bicyklu 1 i 2 a m ení nadmo ské výšky

Horní ádek : Název typu
cvi ení

Volná kapacita
pam ti

Ozna ení bicyklu
a funkcí Cyklo * Výškom r

Prost ední ádek : Denní as

Spodní ádek : Aktuální TF Identifikace
zatížení

Záznamový
interval

Používaný bicykl
(ikonka )

* S-rychlost;  C-kadence; P-výkon; A-autostart (podtržení znamená, že funkce je aktivována)
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4. Chcete-li provád t záznam cyklistických údaj , z sta te v klidu, dokud se na displeji neobjeví
hodnoty TF. Stisknutím OK poté zahájíte ukládání do pam ti.

NEBO
Pokud hodláte provád t záznam cyklistických údaj  bez sou asného ukládání hodnot TF,
stiskn te OK po zobrazení 00 na ukazateli TF a vyje te.

Autostart  pro Ukládání Záznamu cyklistického zatížení – u modelu S725 funkce zrušena
Jestliže za ínáte z režimu Denního asu, krátkým stisknutím tla ítka OK vstoupíte do režimu

ení. Ukládání Záznamu bude automaticky zahájeno i p erušeno, jakmile se rozjedete resp.
zastavíte.
Hodláte-li provád t pouze záznam cyklistických údaj  bez sou asného ukládání hodnot TF,
vyje te po zobrazení 00 na ukazateli TF. Jestliže chcete provád t sou asn  záznam údaj
cyklistických a TF, nerozjížd jte se d íve, dokud se na displeji neobjeví hodnota TF.

Režim  Ukládání  Záznamu
Jestliže za ínáte z režimu Denního asu, tla ítko OK stiskn te a p idržte.
Údaje o m ení budou ukládány do pam ti záznamu pouze, pokud jsou stopky v chodu. Probíhající
záznam je indikován souvislým pohybem grafické stupnice na displeji.
Vyžaduje-li p ednastavená volba zatížení zadání parametr  cyklo : Na n kolik vte in se zobrazí
nastavený bicykl. Abyste mohli zahájit nastavení typu zatížení, je nutno vybrat bicykl 1 nebo 2, což
provedete stisknutím a p idržením tla ítka , dokud se neobjeví požadovaná volba.

Objeví-li se na displeji 00 / --, znamená to, že p íjem signálu TF neprobíhá. V tom p ípad  p iložte
ijíma  k vysíla i umíst nému na hrudníku do blízkosti loga Polar. P ijíma  za ne op t vyhledávat

signál TF.

! Pokud poslední m ení trvalo mén  než 60 minut, na za átku cvi ení bude prob hnuvší doba
znázorn na v minutách a vte inách. Jestliže bylo m ení delší než 60 min., zobrazí se doba cvi ení v
hodinách a minutách !
Existují 3 možnosti v režimu M ení v závislosti na výb ru n kterého z následujících typ  zatížení:
* B žné Užití
* Nastavení Intervalového tréninku (Int on)
* Základní Nastavení (Int off)

Následující funkce je možno používat v režimu M ení p i jakémkoli z uvedených typ  zatížení.

Osv tlení  displeje
Stiskn te tla ítko SIGNAL / LIGHT.

ístroj provede také osv tlení displeje v režimu M ení pokaždé p i stisknutí tla ítka : spušt ní i
ukon ení m ení, ukládání údaj  o mezi asech, ukon ení intervalu a ode tu zotavení.

Vypínání  a  zapínání  zvukového  signálu  limit   TF
Stiskn te a p idržte tla ítko SIGNAL / LIGHT.
Pokud svítí na displeji, je zvuková signalizace ohrani ení vymezených zón TF aktivována.
V tom p ípad  uslyšíte pípání p i každém srde ním tepu v p ípad , že se dostanete mimo rozmezí
ohrani ené limity TF. Jestliže nechcete používat zvukový signál limit  TF, je vybo ení mimo zónu
indikováno také blikáním íselného údaje TF.
Tato funkce m že být používána, pokud jsou limity TF nastaveny.
V souvislosti s tím, kde se nachází aktuáln  TF, informuje p ístroj znázorn ním šipek na displeji :

^ =   probíhající intenzita je práv  nad vymezenou zónou, tzn. nad horním limitem TF
V  =   probíhající intenzita je práv  pod vymezenou zónou, tzn. pod spodním limitem TF
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epínání  mezi  limity  TF
Stiskn te a p idržte tla ítko .
Opakujte, dokud se neobjeví požadované limity TF. V režimu Intervalového tréninku se limity

epínají automaticky p i zm  jednotlivých fází na p ednastavené hodnoty.

Odm ování  mezi as   / asu  úsek   v etn   TF
Stisknutím OK uložíte asy jednotlivých úsek  a díl í mezi asy.

Nejprve se objeví : Následn  pak :
as skon eného úseku Mezi as od startu

Pr r TF v rámci úseku
íslo úseku

!! P ístroj automaticky uloží záznamy asu jednotlivých úsek , když ukon íte záznam. Pokud
nepoužíváte funkci Interval , m že být uloženo 99 úsek . Po dosažení tohoto po tu se objeví na

kolik vte in nápis FULL pokaždé, když chcete uložit další mezi as. M žete pokra ovat v m ení,
ale následující asy úsek  nebudou ukládány do pam ti. P ijíma  bude provád t záznam všech
ostatních údaj  s výjimkou asu úsek  a mezi as .

erušení  záznamu
Stisknutím tla ítka STOP p erušíte probíhající záznam, chod stopek a ostatní výpo ty. Chcete-li
pokra ovat, stiskn te OK. Pokud hodláte p ejít do režimu Denního asu, stiskn te a p idržte tla ítko
STOP.

!! P ijíma  se automaticky p epne do režimu Denního asu, jestliže znovu nespustíte m ení do 30
min. od zastavení stopek a sejmete vysíla  z hrudníku.

echázení  mezi  zobrazovanými  údaji
V tomto režimu existuje šest možných podob displeje, mezi nimiž m žete p echázet pomocí tla ítka

. Pokud jste provedli nastavení konfigurace, p ístroj zadanou podobu uloží. Je-li aktivována funkce
Nápov dy, název p íslušného zobrazení se objeví vždy na n kolik vte in :

Stopky                                          Denní as                                     Stopky
Denní as                                      Stopky                                         as úseku
Aktuální TF  +  íslo úseku         Aktuální TF  +  íslo úseku        Aktuální TF  +  íslo úseku

Denní as                                     Denní as                                     Denní as
Rychlost                                       Nadmo ská výška                        Výkon *
Aktuální TF  +  íslo úseku        Aktuální TF  +  Teplota               Aktuální TF  +  íslo úseku

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu
! Abyste získali p esné teplotní údaje, musíte upevnit p ijíma  na držák umíst ný na ídítkách.

Je-li aktivováno nastavení Interval , budete mít navíc ke 3 výše uvedeným podobám k dispozici další
displej : Ozna ení fáze

Odpo ítávající asova
                           Aktuální TF  +  íslo úseku

Prohlédn te si alternativní zobrazení fáze názorn  popsané v kapitole Zatížení s Odm ováním
Interval  a dle toho se m žete rozhodnout, které údaje chcete mít zobrazeny na 3 ádcích displeje.
!! Podobu obou ádk , tedy prost edního i horního, je možno konfigurovat v režimu M ení nebo v
pr hu ukládání do pam ti.
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Výb r  údaj   prost edního  ádku
1. Tla ítkem  vyberte požadovanou podobu displeje. Po p epnutí údaj  v prost edním ádku, dojde
ke zm nám také v ádku horním a spodním. Pokra ujte ve výb ru horního a spodního ádku.

Výb r  údaj   horního  ádku
2. Stiskn te tla ítko  k možnému výb ru z následujících nabídek :

( Time ) Denní as, ( Sw ) Stopky, ( Lp ) as úseku
jsou-li aktivovány další funkce, lze vybrat: ( Cal ) Energetickou spot ebu, ( Trip ) Kilometráž
jízdy, ( Spd ) Aktuální rychlost, ( Avg speed ) Pr rnou rychlost, ( Max speed ) Maximální
rychlost, ( Cad ) Kadenci šlapání*, ( Alt ) Výškom r, ( Asc ) Celkové p evýšení, ( Pwr ) Silový
výkon*, ( LRB ) Pom r šlapání Levé a Pravé nohy*, ( PI ) Pedálový index*.

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu

Není možné zvolit stejné zobrazení funkcí na horním a st edním ádku, nebo-li možnosti na
prost edním ádku nejsou již k dispozici pro ádek horní.

Výb r  údaj   spodního  ádku
3. Stiskn te a p idržte  k možnému výb ru z následujících možností :

Aktuální TF, ( avg ) Pr rná TF nebo ( %max ) znázorn ní úrovn  zatížení v procentech
maximální TF ( pokud byly zadány údaje o uživateli ).
nit zobrazené funkce na spodním ádku m žete pouze, jsou-li stopky p epnuty na On.

Vynulování  stopek
1. erušte m ení.
2. Stiskn te a p idržte tla ítko , dokud se stopky nevynulují. Poté tla ítko uvoln te.
3. Pomocí OK lze provést op tovné spušt ní stopek a tedy i záznamu. Pokud se chcete vrátit do

režimu Denního asu stiskn te a p idržte tla ítko STOP. Jakmile vynulování stopek potvrdíte, je
záznam vymazán.
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SPUŠT NÍ  N KTERÉHO  TYPU  NASTAVENÝCH  ZATÍŽENÍ
1. Stisknutím OK v režimu Denního asu vstoupíte do režimu M ení.
2. Chcete-li p epnout p ednastavené Zp soby zatížení, stiskn te a p idržte tla ítko , dokud se

neobjeví E1 - E5. Poté tla ítko uvoln te a opakujte, dokud není zobrazeno požadované zatížení.
3. Spušt ní a uložení do pam ti p ednastaveného typu zatížení provedete stisknutím OK.

Možnosti  v  režimu  Odm ování  Interval   ( Int On, E1 - E5 )
V tomto režimu lze používat funkce popsané v kap."Funkce b hem režimu Ukládání Záznamu".

i použití naprogramovaného Intervalového tréninku p ístroj automaticky samostatn  pr h této
innosti ídí.

Pokud jste se rozhodli zadat aktivování slyšitelného signálu p i zahájení i ukon ení jednotlivých fází,
esv te se, zda je funkce zvukové signalizace p i stisknutí tla ítek nastavena na On.

Jestliže jste asova  odpo ítávající k 0 p epnuli na Off, musíte díl í fáze ukon it ru  stisknutím
tla ítka OK. Po spušt ní stopek je aktivace Intervalového Tréninku indikována l l l l.
Když m ení Intervalového Tréninku skon í, p ístroj automaticky zahájí m ení v režimu B žného
Užití, které je ukládáno do stejného záznamu jako p edchozí zatížení s odm ováním interval .
Struktura jednotky Intervalového tréninku je následující :
-  fáze rozcvi ení ( zah átí )
-  fáze interval
-  fáze uklidn ní
Na displeji m žete v pr hu Ukládání hodnot sledovat pr žn  následující informace :
! Pokud není uvedeno jinak, je ve spodním ádku zobrazena aktuální hodnota TF !
Fáze  rozcvi ení  ( zah ívací )
1. Nejprve
Limity TF 1 ( jsou-li nastaveny na On )

2. Následn
Prost ední ádek : Odpo ítávající asova  1
Spodní ádek : Aktuální TF

asova  se rozb hne, pokud je asova  1 nastaven na On. Jestliže máte asova  1 p epnut na Off,
stisknutím OK pokra ujte do fáze interval .

3. Na konci zah ívací fáze
Prost ední ádek : Doba trvání zah ívací fáze
Spodní ádek : Pr rná TF b hem zah ívací fáze

Fáze  interval
ístroj provede záznam až 30 opakujících se intervalových fází. Každá tato fáze se skládá z intervalu

zatížení a intervalu uklidn ní (je-li sledování zotavení na On), a tyto ásti se souvisle opakují.
1. Nejprve
Limity TF 2 ( jsou-li nastaveny na On )

2. Následn
V závislosti na nastavení zp sobu ízení Interval  : A) ru , B) dle asova e, C) na základ  TF, D)
dle vzdálenosti.
A) Ru ním zp sobem :
Horní ádek :  Po adí aktuálního intervalu  -  Po et nastavených interval
Ukon ení provedete ru  stisknutím tla ítka OK.
B) Pomocí asova e :
Prost ední ádek : Odpo ítávající asova  2



30

Intervaly jsou ukon eny po ub hnutí p edvoleného asového úseku.
C) Na základ  hodnot TF :
Prost ední ádek :  Rozdíl mezi TF p i intervalu zatížení a aktuální TF.
Odpo inkový interval ukon íte p i dosažení nastavené hodnoty TF.
D) Dle vzdálenosti :
Prost ední ádek :  Ode ítání nastavené vzdálenosti k 0.
Odpo inkový interval ukon íte jakmile dosáhnete p ednastavené vzdálenosti.

3. Na konci intervalu
Prost ední ádek :  Trvání intervalu
Spodní ádek :  Pr rná TF b hem intervalu zatížení
Po skon ení interval  pokra uje p ístroj podle p ednastavení : sledování zotavení i fáze uklidn ní.

Sledování  zotavení
V závislosti na provedeném nastavení se zobrazí jedna z následujících možností :
A) pomocí asova e, B) na základ  hodnot TF, C) dle vzdálenosti.
A) Pomocí asova e
Prost ední ádek : asova  odpo ítávající zotavení
Spodní ádek : Aktuální TF
Sledování zotavení ukon íte po ub hnutí p ednastaveného asového údaje.
Nebo
B) Na základ  hodnot TF
Prost ední ádek : Rozdíl mezi p ednastavenou hodnotou TF a aktuální TF.
Sledování ukon íte, když TF klesne na p edem nastavenou hodnotu.
Nebo
C) Dle vzdálenosti :
Prost ední ádek :  Ode ítání nastavené vzdálenosti k 0.
Spodní ádek : Aktuální TF
Sledování zotavení ukon íte po absolvování p ednastavené vzdálenosti.

i ukon ení obou zp sob  odm ování pr hu zotavení se ozve dvojí pípnutí.
Na konci zotavení :

i použití A) a B)
Horní ádek : Zotavení dle TF i asova e
Prost ední ádek : Trvání zotavení
Spodní ádek : Pokles mezi sledovanými hodnotami TF ( výchozí a kone nou )

i použití možnosti C)
Horní ádek : Zotavení dle vzdálenosti
Prost ední ádek : Vzdálenost
Spodní ádek : Pokles mezi sledovanými hodnotami TF ( výchozí a kone nou )

Fáze uklidn ní
1. Nejprve
Limity TF 3 ( jsou-li nastaveny na On )
2. Následn
Prost ední ádek : Odpo ítávající asova  3
Spodní ádek : Aktuální TF
Odpo ítávání asu se rozb hne, pokud je asova  3 nastaven na On. Jestliže máte tento asova

epnut na Off, ukon íte fázi uklidn ní stisknutím OK.
3. Na konci fáze uklidn ní
Prost ední ádek : Trvání fáze uklidn ní
Spodní ádek : Pr rná TF b hem fáze uklidn ní
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Po skon ení této fáze uklidn ní pokra uje p ijíma  automaticky v Ukládání záznamu v režimu
žného Užití.
žete dále pokra ovat a také dle pot eby p epnout limity TF p edchozího zatížení v tomto režimu.

Pokud hodláte provád t další intervalový trénink, stiskn te a p idržte tla ítko OK.

Ukon ení  jednotky  Intervalového  tréninku
1. Stisknutím tla ítka STOP provedete ukon ení záznamu.
2. Stiskn te a p idržte toto tla ítko, až dojde k zobrazení Denního asu. Tímto p esko íte krok 3. Nebo
Po stisknutí tla ítka STOP se rozsvítí BasicUse. Pokra ovat lze v m ení TF v režimu M ení nebo
provád t Ukládání hodnot v režimu B žného Užití.
3. Ukládání do pam ti v režimu B žného Užití spustíte tla ítkem OK. Po rozb hnutí stopek lze

provést p epnutí limit  TF z p edchozího zatížení.

Možnosti v režimu Základního Nastavení  ( Int OFF, E1 - E5 )
V tomto režimu lze používat funkce popsané v kap. "Funkce b hem režimu Ukládání Záznamu".

Spušt ní  asova
Pokud jsou asova e nastaveny na On, automaticky se rozb hnou se spušt ním stopek. St ídají se v
pravidelném po adí, tzn.: asova  1,  asova  2, asova  3, asova  1, asova  2, asova  3 atd. Po
skon ení asova e 1 se vždy ozve jedno pípnutí, po skon ení  asova e 2  se vždy ozvou dv  a po
skon ení asova e 3 t i pípnutí. asova e se zastaví, jakmile vypnete stopky.

Spušt ní  Odm ování  zotavení
Spušt ní odm ování zotavení provedete stisknutím a p idržením OK.
Podrobnosti z hlediska poskytovaných informací jsou popsány v kap."Možnosti v režimu Odm ování
Interval  - Sledování zotavení". Po ukon ení sledovaného zotavení je záznam p erušen.
Stopky m žete op t nastartovat stisknutím tla ítka OK po uplynutí skon eného zotavení za ú e- lem
pokra ování dalšího cvi ení. V p ípad  provedení ješt  dalšího ode tu zotavení budou údaje o d íve
prob hnuvším zotavení následn  vymazány.

Ukon ení  m ení
1. Stisknutím tla ítka STOP provedete ukon ení záznamu.
2. Stiskn te a p idržte toto tla ítko, dokud nedojde k zobrazení Denního asu.

asy úsek  a mezi asy z stanou po skon ení záznamu automaticky uloženy v pam ti.
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DALŠÍ  MOŽNOSTI V PR HU M ENÍ  A  UKLÁDÁNÍ  ZÁZNAMU

echázení  mezi  typy  Nastaveného  Zatížení  ( E0 nebo E1 - E5 )
V režimu M ení stiskn te a p idržte tla ítko . Poté uvoln te. Opakujte tento postup, dokud se
neobjeví požadovaný typ Nastaveného zatížení (E1 -E5) nebo Základní Nastavení (E0).

echázení  mezi  zadaním  bicykl   ( b0, b1, b2 )
Za te v režimu M ení. Stiskn te a p idržte tla ítko , dokud se neobjeví Bike 1 i 2 nebo Bike
OFF. Nyní je možno zahájit innost s vybraným nastavením. Více podrobn jších informací najdete v
kap. "Režim M ení" a "P echázení  mezi  zobrazovanými  údaji".

Vynulování  denní  vzdálenosti
Za te v režimu M ení, p ípadn  p erušte ukládání záznamu stisknutím STOP. Tla ítkem i 
nalistujte zobrazení Trip. Stiskn te a p idržte SIGNAL / LIGHT, dokud se ukazatel nevynuluje, a poté
tla ítko uvoln te. V ukládání záznamu m žete dále pokra ovat pomocí tla ítka OK.

Návrat  k  ru   zadané  hodnot   výškom ru
Za te v režimu M ení. Pomocí  postupujte, dokud se neobjeví na prost edním ádku údaj
výškom ru. Stiskn te a p idržte tla ítko SIGNAL / LIGHT, dokud nenasko í ru  p ednastavená
hodnota nadmo ské výšky.
Pokud se ru ní nastavení základní hodnoty výškom ru liší o více než +- 610 m od výpo tu
provedeného samotným p ístrojem, objeví se nápis Failed a nam ená nadmo ská výška. Nastavte
výšku vycházející z režimu Nastavení. Jakmile zahájíte nastavení základní výšky, p ijíma  navrhne
nam enou výšku místo p edchozího nastavení výškom ru.

Op tovné  spušt ní  m ení  interval   nebo  sledování  zotavení
Zastavte Odm ování interval  nebo Sledování zotavení. P epnutí b hem Sledování zotavení
provedete stisknutím a p idržením tla ítka . K op tovnému spušt ní této funkce stiskn te tla ítko
OK nebo p epn te na Odm ování interval . Podrobnosti viz kapitola "Vynulování stopek".

erušení  v  pr hu  m ení  interval   nebo  sledování  zotavení
Stisknutím a p idržením tla ítka OK b hem fáze m ení interval  dojde k p erušení výpo .
Automaticky se uskute ní spušt ní následující sekce. Tzn., že pokud p erušíte interval, a je-li
sledování zotavení aktivováno ( na On ), okamžit  se spustí.

erušení  n které  fáze  Odm ování  interval
Za ú elem p erušení kterékoli fáze stiskn te STOP. Poté stiskn te a p idržte tla ítko OK.
Automaticky bude zahájena fáze následující.

Ovládání  pomocí  signálu  TF
iblížením p ijíma e k vysíla i na úrovni loga b hem provád ného m ení dojde k p epnutí vybrané

funkce na n kolik vte in.
K dispozici jsou 3 alternující možnosti :
* Zkontrolování aktuálních limit  TF
* P epínání mezi 3 i 4 ( p i p epnutí interval  na On ) možnostmi podoby displeje
* Po et uložení as  úsek

iložením p ijíma e k vysíla i dojde také na n kolik vte in k osv tlení displeje, kdykoliv se v
pr hu m ení rozhodnete toto osv tlení použít.
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VYVOLÁNÍ  ULOŽENÝCH  ZÁZNAM   (FILE)
ístroj zahájí ukládání informací o probíhajícím zatížení do pam ti sou asn  se spušt ním stopek v

režimu M ení, ímž p ejdete do režimu Ukládání záznamu (Exercise). Vyvolání uložených údaj  po
skon ení innosti se provádí v rámci režimu Záznam (FILE).
Z pam ti je možno vyvolat až 99 uložených záznam  a ješt  tzv. Dlouhodobé Záznamy zahrnující
celkové pr žn  na ítané hodnoty.

DENNÍ  AS   <->   ZÁZNAM    <->    NASTAVENÍ    <->    TEST    <->    SPOJENÍ s PC

                          F99 <->..<-> F1 <-> Dlouhodobé Záznamy

První záznam je ozna en F1, další F2 atd. až do maximáln  uložených 99. Vyšší íslo má vždy
záznam po ízený pozd ji.

1. V režimu Denního asu použijte tla ítka  nebo , dokud se neobjeví FILE.
2. Pomocí OK vstupte do režimu Záznamu. Zobrazí se hlavní informace týkající se kompletního

záznamu :
Horní ádek :  Název Nastaveného zatížení
Prost ední ádek - st ídav  :            Datum    /   as spušt ní
Spodní ádek :  ID ozna ení (E0-E5)      íslo záznamu

3. Jestliže si p ejete vyvolat souhrnný záznam, použijte i , dokud se tento požadovaný záznam
neobjeví.

4. Tla ítkem OK zahájíte vyvolání záznamu a objeví se nápis Exe.Time.
* V rámci smy ky záznamu se dop edu a dozadu pohybujte pomocí tla ítek  nebo .
* Tla ítkem OK záznam otevíráte.
* Stisknutím STOP se vracíte zpátky na úrove  p edchozího záznamu.
* Pokud se hodláte vrátit do režimu Denního asu, stiskn te a p idržte tla ítko STOP v kterémkoli
míst  režimu vyvolání Záznamu.

        K o m p l e t n í     z á z n a m
Exe.Time = Doba Záznamu
   Reco = Zotavení
      Exe.Dist = Ujetá vzdálenost
          Speed = Rychlost
              Cadence = Kadence
               Altitude = Nadmo .výška

oC / oF = Teplota
                         Ascent = P evýšení
                            Power = Výkon
                                PI % = Pedálový index
                                   LRB = Pom r Levá : Pravá
                                       Limits = Limity TF
                                           InZone1 = Vymezená zóna1
                                               InZone2 = Vymezená zóna2
                                                   InZone3 = Vymezená zóna3
                                                       KCal = Kalorická spot eba
                                                           Tot.KCal = Celková spot eba
                                                               Tot.Time = Celk.doba cvi ení
                                                                   Rid.Time = Celková doba jezd ní
                                                                       Odometer = Tachometr
                                                                          EXE.SET = Typ zatížení
                                                                              LAPS = Díl í úseky
                                                                                 SAMPLES = Pr žné díl í hodnoty TF
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!! N které informace se st ídají na displeji automaticky. Chcete-li toto st ídání urychlit, stiskn te
tla ítko OK. Týká se nap . údaj  o vymezených zónách, hodnotách TF.
Pokud nebyla daná funkce (nap . m ení nadmo ské výšky) aktivována v režimu NASTAVENÍ
(OPTIONS) p ed vlastním m ením, p íslušný záznam výškové údaje neobsahuje a ani nezobrazí.

as Ukládání Záznamu  ( Exe. Time )
Tento údaj p edstavuje as, po který byla provád na innost se spušt nými stopkami. Na displeji se
st ídav  objevují hodnoty pr rné a maximální TF dosažené v pr hu záznamu. Pokra ovat ve
vyvolávání dalších údaj  m žete pomocí  nebo .

Pr h  zotavení v systému Základního Nastavení, Int off  ( Reco )
Horní ádek :             Zotavení dle asu
Prost ední ádek :      Trvání Zotavení
Spodní ádek :           Pokles mezi sledovanými hodnotami TF
nebo
Horní ádek :             Zotavení dle TF
Prost ední ádek :      Trvání sledování pr hu Zotavení
Spodní ádek :           Pokles mezi sledovanými hodnotami TF

Ujetá vzdálenost  ( Exe. Dist. )
Znázorn na je vzdálenost absolvovaná b hem jízdy.

Rychlost  ( Spd. Avg / Max )
St ídav  se objevuje pr rná a maximální dosažená rychlost.

Kadence *  ( Cad. Avg / Max )
St ídav  se objevuje pr rná a maximální dosažená frekvence šlapání.

Nadmo .výška  ( Alt. Avg / Max / Min )
St ídav  se objevuje pr rná, maximální a minimální dosažená výška n.m.

Teplota = oC / oF  ( Alt. Avg / Max / Min )
St ídav  se objevuje pr rná, maximální a minimální nam ená teplota.

evýšení  ( Ascent )
Znázorn no je celkové p evýšení v metrech dosažené v pr hu m ení.

Výkon *  ( Pwr Avg / Max )
St ídav  se objevuje pr rná a maximální dosažená hodnota silového výkonu.

Pedálový  Index *  ( PI Avg / Max )
St ídav  se objevuje pr rná a maximální dosažená hodnota efektivity šlapání.

Rovnováha Levá : Pravá *  ( LRB Avg )
Znázorn n je pr rný údaj podílu p sobení Levé a Pravé nohy na pedály.

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu

Limity  TF  zóny  zam ení 1, 2 a 3  ( Limits 1 / Limits 2 / Limits 3 )
Na displeji se st ídav  objevují p ednastavené Limity TF. Limity 1 vymezují zónu 1, Limity 2
vymezují zónu 2 a Limity 3 vymezují zónu 3.

Doba ve vymezené  zón ,  nad a pod
Znázorn ny jsou asové hodnoty prezentující, kdy se TF vyskytovala v zón  (InZone), nad a pod ní,
vždy vzhledem k p íslušným Limit m. Doba v ur ité zón  se p i záznamu ukládá pouze v p ípad , že
je p edtím zóna aktivována.
St ídav  :  Údaj pro V zón  1 / Nad 1 / Pod 1
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St ídav  :  Údaj pro V zón  2 / Nad 2 / Pod 2
St ídav  :  Údaj pro V zón  3 / Nad 3 / Pod 3
Souhrnné limity pro celý záznam nejsou p i zatížení zvukov  signalizovány. Doba strávená nad, pod a
v souhrnné zón  se zobrazí až v uloženém souboru.

Kalorická  spot eba  b hem  m ení  ( KCal  )
Je možno spat it, kolik kalorií bylo spot ebováno b hem provád ní Záznamu.

Celková  spot eba  za  ur ité  období  ( Tot. KCal )
Zobrazen je sou et kalorické spot eby b hem jednotlivých prob hnuvších m ení po ínaje p ed-
chozím vynulováním tohoto údaje v rámci Dlouhodobého záznamu. Tato funkce umož uje sledovat,
jak je pln na norma efektivity cvi ení nap . v pr hu týdne, m síce apod.

Celková doba cvi ení  za ur ité  období  ( Tot. Time )
Tato funkce provádí na ítání asu Záznamu b hem n kolika prob hnuvších m ení od doby
vynulování tohoto po ítadla. Dovoluje sledovat pln ní rozsahu cvi ení v pr hu ur itého období.
!! Celkový as je zobrazován v hodinách a minutách až do hodnoty 99 hod.a 59 min. Poté je tento
údaj zobrazován pouze v hodinách až do ísla 9999.

Celková doba jezd ní za ur ité období  ( Rid. Time )
Provádí na ítání celkového asu jednotlivých jízd pr žn  po ínaje p edchozím vynulováním tohoto
údaje v rámci Dlouhodobého záznamu.

Tachometr  ( Odometer )
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost v pr hu jednotlivých jízd pr žn  po ínaje p edchozím
vynulováním tohoto údaje v rámci Dlouhodobého záznamu.

ÚDAJE Z M ENÍ  INTERVAL  ( EXE. SET )

Záznam

EXE.SET

Zah átí  <->  Intervaly  <->  Uklidn ní

                Int1 <-> Reco1 <-> ... <-> Int30 <-> Reco30

Spat íte údaje z Intervalového Tréninku. Za te p i zobrazení EXE.SET.
1. Stisknutím OK zahájíte vyvolání informací.
2. Pomocí tla ítek i  m žete prohlížet údaje z fází - zah ívací, interval  a uklidn ní.
3. K vystoupení ze smy ky použijte tla ítko STOP.

Fáze  zah ívací
Prost ední ádek : Trvání rozcvi ení
Spodní ádek : TF na konci rozcvi ení  /  Pr rná TF  /  Max.TF b hem zah ívací fáze

Fáze  interval
Prost ední ádek : Trvání fáze interval
Spodní ádek : Pr rná TF b hem interval  zatížení a uklidn ní
Nyní  m žete pokra ovat ve vyvolání dalších podrobn jších informací týkající se této fáze.
Spušt ní zobrazování Interval
1. Po stisknutí OK uvidíte podrobnosti z každého intervalu a uklidn ní.
2. Tla ítky i  postupujte mezi jednotlivými intervaly zatížení a intervaly uklidn ní.
3. K návratu do zobrazení fáze interval  použijte tla ítko STOP.
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Informace o intervalech
Horní ádek : íslo intervalu     /     Mezi as intervalu
Prost ední ádek : Trvání intervalu  /  Rychlost na konci intervalu ( je-li zapnut Bicykl 1 i 2 )
Spodní ádek : TF na konci intervalu  /  Pr rná TF  /  Max.TF vybraného intervalu

Informace o uklidn ní
Horní ádek : Zotavení dle asu
Prost ední ádek : Trvání Zotavení
Spodní ádek : Pokles mezi sledovanými hodnotami TF
nebo
Horní ádek : Zotavení dle TF
Prost ední ádek : Trvání sledování pr hu Zotavení
Spodní ádek : Pokles mezi sledovanými hodnotami TF
nebo
Horní ádek : Zotavení na základ  vzdálenosti
Prost ední ádek : Vzdálenost pr hu Zotavení
Spodní ádek : Pokles mezi sledovanými hodnotami TF

Fáze uklidn ní
Prost ední ádek : Trvání fáze uklidn ní
Spodní ádek : TF na konci uklidn ní / Pr rná TF / Max.TF b hem fáze uklidn ní

INFORMACE O DÍL ÍCH  ÚSECÍCH  ( LAPS )

Záznam

F1  -  F99

Úseky

Nejrychl.Úsek <->  Úsek 1  <->. .. <->  Úsek99

Za te ve chvíli, kdy displej ukazuje LAPS a po et uložených úsek .
1. Tla ítkem OK spus te vyvolávání údaj  o úsecích.
2. Pomocí  nebo  m žete prohlížet následující informace:

Nejrychlejší úsek
Prost ední ádek : Nejkratší as úseku
Spodní ádek : íslo nejrychlejšího úseku
Údaj o nejrychlejším úseku je zobrazen, jestliže uložíte asy nejmén  3 úsek . Nejrychlejším úsekem
nem že být úsek poslední.

Díl í úseky
Horní ádek : Mezi as od startu
Prost ední ádek : as úseku
Spodní ádek : TF na konci úseku  /  Pr rná TF úseku  /  Max.TF úseku   +   íslo úseku

V horním ádku se st ídav  objevuje as úseku s texty nápov dy, pokud je tato funkce zapnuta.
V prost edním ádku si m žete prohlédnout podrobné údaje z jednotlivých úsek  op tovným
ma káním tla ítka OK:

as úseku  ( Lap Time )
Rychlost na konci úseku  ( Speed )
Kadence * na konci úseku  ( Cadence )
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Nadmo ská výška na konci úseku  ( Altitude )
evýšení na konci úseku  ( Ascent )

Výkon * na konci úseku  ( Power )
Rovnováha Levá : Pravá * na konci úseku  ( LRB )
Pedálový  Index * na konci úseku  ( PI % )
Docílená vzdálenost na konci úseku  ( Distance )
Teplota na konci úseku  (  oC / oF )

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu

Ukon ení zobrazování úsek  prove te stisknutím tla ítka STOP.
Stisknutím a p idržením STOP se vrátíte do režimu Denního asu.

Zaznamenané  hodnoty

Záznam

F1 - F99

Díl í hodnoty

S1 <-> S2 <-> S3 ....
Zcela podrobné informace o pr hu provedeného sledování zjistíte z kontinuálního záznamu t chto
díl ích údaj . Za te p i zobrazení nápisu SAMPLES na displeji.
1. Tla ítkem OK spustíte vyvolání jednotlivých údaj  z provedeného záznamu. Znázorn no je íslo

záznamu, hodnota TF a odpovídající asový údaj uložení do pam ti. V horním ádku se st ídá íslo
záznamu s texty nápov dy.

2. Podrobné údaje ze záznamu si m žete prohlížet opakovaným ma káním tla ítka OK postupn
jeden po druhém v následujícím po adí : stopky ( Stopwach ), rychlost ( Speed ), kadence* (
Cadence ), nadmo ská výška ( Altitude ), výkon* ( Power ), rovnováha Levá : Pravá*( LRB ),
Pedálový Index* ( PI % ).

3. i prohlížení postupujte pomocí  nebo .
4. Po skon ení se m žete vrátit stisknutím a p idržením tla ítka STOP do režimu Denního asu.

Vymazání  díl ího  záznamu
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví FILE.
2. Tla ítkem OK vstoupíte do režimu Vyvolání Záznamu.
3. Pomocí  nebo  nalistujte zobrazení požadovaného záznamu a poté stiskn te a p idržte tla ítko

SIGNAL / LIGHT. Objeví se nápis DELETE FILE a p íslušné íslo záznamu.
4. Po stisknutí OK požaduje p ístroj potvrzení, zda chcete tento záznam vymazat (Are you sure?).  5.

Pokud jste si jisti, potvr te tla ítkem OK vymazání vybraného souboru.
5. Stisknutím STOP innost ukon ete. Rozsvítí se nápis Wait a p ijíma  provede b hem n kolika

vte in p eorganizování složky záznamu.
6. Dalším stisknutím tla ítka STOP se m žete vrátit do režimu Denního asu.

Vymazání  všech  záznam
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí i , dokud se neobjeví FILE.
2. Stiskn te a p idržte tla ítko SIGNAL / LIGHT. Objeví se nápis DELETE FILEs.
3. Po stisknutí OK požaduje p ístroj potvrzení, zda chcete skute  vymazat všechny záznamy

(Are you sure? ) .
4. Pokud jste si jisti, potvr te vymazání tla ítkem OK.
5. Stisknutím STOP je možno se vrátit do režimu Denního asu. Rozsvítí se nápis Wait a p ijíma

provádí celkové p eorganizování, které m že trvat až 20 vte in.
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Dlouhodobé  záznamy  ( na ítání  hodnot )
Aktualizace probíhá automaticky, jakmile dojde k uložení každého nového záznamu.
1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí  nebo , dokud se neobjeví nápis FILE.
2. Do tohoto režimu vstoupíte stisknutím tla ítka OK.
3. Pomocí  nebo  si zobrazte Records.
4. Po stisknutí OK se objeví Tot. KCal a k dispozici máte údaj p edstavující Celkovou Energetickou

Spot ebu v pr hu n kolika p edchozích jednotek zatížení.
5. Po stisknutí  nebo  si m žete postupn  prohlédnout následující údaje :

Celková Dobu Záznam   ( Tot. Time )
Celková Doba jezd ní  ( Rid. Time )
Celková ujetá vzdálenost  ( Odometer )
Maximální dosažená Rychlost  ( Max Spd. )
Maximální dosažená Kadence * ( Max Cad. )
Maximální dosažená Nadmo ská Výška  ( Max Alt.)
Maximální dosažený Výkon * ( Max Pwr. )

*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu
Následn  se m žete vrátit do režimu Denního asu  stisknutí a p idržením tla ítka STOP nebo lze níže
popsaným postupem provést vynulování celkových hodnot.

Vynulování celkového na ítání
Pokud jednou provedete vynulování t chto po íta , je tento úkon nevratný a údaje ztratíte !!
Za te v režimu ukazatele znázor ujícího parametry dlouhodobých záznam  :

Celková Energetická Spot eba ( Tot. KCal ), Celková Doba Záznam  ( Tot. Time ), Celková Doba
jezd ní ( Rid. Time ) nebo Celková ujetá vzdálenost ( Odometer ).

1. Pomocí tla ítka OK zahájíte vynulování požadované funkce. Objeví se nápis Reset a údaj se
rozbliká.

2. Po stisknutí a p idržení tla ítka  se rozbliká Reset. V této chvíli ješt  m žete rozhodnutí o
vymazání zrušit uvoln ním tla ítka  p edtím, než by došlo ke zrušení údaje. Pokud jste
rozhodnuti, že chcete vynulování hodnoty skute  provést, p idržte tla ítko , až vynulování
prob hne. Poté m žete tla ítko uvolnit.

3. Stisknutím STOP opustíte displej vynulování. Stisknutím a p idržením tla ítka STOP se vrátíte do
režimu Denního asu.

Návrat k d íve dosaženým maximálním  hodnotám
Vyjd te ze zobrazení Max Spd, Max Cad*, Max Alt i Max Pwr* v Dlouhodobých záznamech.
*  =  pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence nebo Sníma em Silového Výkonu
1. Stisknutím a p idržením SIGNAL / LIGHT spustíte možný návrat k p edchozím hodnotám.

Rozsvítí se nápis Return OLD a údaj se rozbliká.
2. Toto p epnutí m žete ješt  klidn  zrušit stisknutím STOP. Pokud jste rozhodnuti vrácení

edchozích hodnot skute  provést, stiskn te tla ítko OK.
3. Stisknutím STOP ukon íte toto p íslušné zobrazení.

Jestliže p ípadn  chcete zahájit vynulování ukazatele maximálních hodnot, stiskn te a p idržte
tla ítko SIGNAL / LIGHT. Nápis Reset VALUE se rozbliká. Pokud jednou vynulování t chto
údaj  provedete, je tento úkon nevratný !!

4. Vynulování m žete ješt  klidn  zrušit stisknutím STOP. Pokud jste rozhodnuti vynulování
skute  provést, stiskn te tla ítko OK.

5. Stisknutím a p idržením tla ítka STOP se vrátíte do režimu Denního asu.
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SPOJENÍ  S PO ÍTA EM  (CONNECT)
Oba modely komunikují s po íta em obousm rn .
SW P esné Posuzování Výkonnosti 4.0 nabízí snadný zp sob zpracování nam ených údaj .
Tréninkový deník, který je v tomto programu obsažen, nabízí také možnost dlouhodobého plánování a
následného vyhodnocování v celém komplexu. PPV 4.0 umož uje též jednoduchým zp sobem
nastavit v p ijíma i parametry, které nelze zadat ru  pomocí tla ítek. Po p edchozím nastavení

íslušných parametr  je možné volby pro p etažení uzamknout. Ty pak nelze zam nit, dokud
nedeaktivujete v SW funkci zámku v nastavení Charakteristik osoby.
!! eská mutace SW je na CD nabízena ve 4 možných verzích. Zvolit m žete tu, která bude
vyhovovat p íslušnému po íta ovému prost edí. V nejmén  vhodném p ípad  lze používat variantu
bez diakritiky !!
Pro instalaci programu pot ebujete opera ní systém Windows 95 i nov jší a 10 MB volného místa na
disku.

etažení nahraných údaj
Upozorn ní:

Pro p ímou IR (infra ervenou) komunikaci je nutné, aby PC disponoval IrDa portem a opera ním
systémem WIN 98 i pozd jší verzí.
Pokud nemáte na po íta i infraport, je možno zvolit následující možnosti vybavení :
A ) použít Polar IR Interface pro sériový port RS 232 a opera ní systém WIN 95 i pozd jší nebo
B ) Polar IR Interface s USB konektorem a opera ní systém WIN 98 i pozd jší

Prove te instalaci SW P esné Posuzování Výkonnosti  verze 4.0 i nov jší d íve, než zapojíte
interface zvolený podle typu vstupního konektoru p ed spušt ním programu.
1. Spus te software.
2. Postupujte pomocí tla ítek i , až se objeví CONNECT na displeji p ijíma e. Nasm rujte

okno infra erveného p enosu p ijíma e proti IR idlu PC nebo interface. Nejdelší vzdálenost
enosu m že init 20 cm a úhel by m l být do +- 15o - viz obrázek.

3. V nabídce SW klikn te na ikonu m e TF p edstavující navázání Spojení (p ípadn  zvolte v
menu Nástroje položku Spojení s p ijíma em TF) a ponechte p ijíma  v klidu.

4. Zobrazí se okno "IR Spojení". Komunikace p ijíma e se SW nastane automaticky, jakmile se
objeví nápis. B hem p ehrání záznam  z pam ti MZTF nebo nastavení parametr  z PC postupujte
podle pokyn  na monitoru.

5. ijíma  se automaticky p epne do režimu Denního asu ihned po ukon ení p enosu údaj .
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Nastavení  parametr   p ijíma e  z  PC
ístroj nabízí možnost p ipravit kompletní nastavení jednotlivých hodnot prost ednictvím softwaru

PPV (verze 4.0 i nov jší). Aby bylo možno p enést nastavené parametry z PPV pomocí Polar
UpLink, pot ebujete po íta  se zvukovou kartou (kompatibilní se SoundBlaster) a dynamický
zvukový reproduktor nebo sluchátka !!!

es Polar UpLink lze nastavit také následující funkce :
identifikace uživatele, jeho jméno nebo logo pro snadn jší rozpoznání v p ípad , probíhá-li více

ení sou asn
iblížením p ijíma e k vysíla i v pr hu m ení dojde ke znázorn ní následujících hodnot :

aktuální limity TF, uložení asu úseku nebo p epínání mezi nastavitelnými možnostmi displeje
ozna ení a nastavení as  7 zvukových upozorn ní
nastavení funkcí na zapnuto nebo vypnuto

1. epn te p ijíma  pomocí šipek  nebo do režimu CONNECT.
2. Položte p ijíma  ve vzdálenosti do 10 cm od zvukového reproduktoru a ponechte jej v klidu.
3. Spus te software.
4. V nabídce SW klikn te na ikonu MZTF p edstavující navázání Spojení (p ípadn  zvolte v menu

Nástroje položku "Spojení s p ijíma em TF").
5. Když se zobrazí okno "IR Spojení", klikn te na tla ítko "P esko it".
6. V otev eném okn  nastavte požadované parametry a zahajte "P enos".
7. ijíma  zahájí automaticky p etažení nastavených údaj . B hem tohoto p enosu dat nesmíte s

ijíma em hýbat.
8. Rozsvítí se UpLink a COM.
9. Uslyšíte bzu ivý zvuk zp sobený p enášením údaj  do p ijíma e. Všechny nastavené parametry

jsou kompletn  p etaženy, když se na displeji objeví 100 %.
10. ijíma  se vrátí automaticky do režimu Denního asu ihned po skon ení p enosu údaj .

Jestliže byl p enos neúsp šný, p ibližte p ijíma  ke zvukovému reproduktoru nebo zesilte úrove
hlasitosti tohoto reproduktoru.

enos údaj  do PC lze p erušit stisknutím tla ítka STOP kdykoli v pr hu této innosti. V tom
ípad  se rozsvítí Failed spolu s nápisem CONNECT.

SPOJENÍ S MOBILNÍM TELEFONEM (pouze model S725)

Model S725 podporuje komunikaci s mobilním telefonem NOKIA 5140.
Tento mobilní telefon disponuje aplikacemi Polar Runner a Polar Cyclist (využitelná pro S725). Díky

mto prográmk m m žete ze svého p ijíma e p enést uložené tréninkové údaje p es infra ervený
port do mobilního telefonu. Poté je možné prohlížet si záznam v grafickém zobrazení p ímo na
displeji telefonu, ukládat jej do pam ti a potažmo dlouhodob  vyhodnocovat zatížení p ímo v mobilu.
V souhrnné podob  se údaje ze záznamu dají poslat formou SMS na kompatibilní mobilní telefon.

Infra ervený p enos umož uje stažení údaj  záznamu z NOKIE 5140 p ímo do programu P esné
Posuzování Výkonnosti.

Další informace o komunikaci mezi modely Polar a mobilními telefony Nokia najdete na stránkách
www.polar.fi a www.nokia.fi.

http://www.polar.fi
http://www.nokia.fi.
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TEST  KONDICE
Test Kondice vyvinutý firmou POLAR je snadný, bezpe ný a rychlý zp sob ur ení individuálního
maxima aerobní kapacity a stanovení p edpokládané hodnoty maximální TF. Je ur en pro zdravé
dosp lé jedince.

Vlastní  Index  Kondice
Vlastní Index je údaj vyplývající z maximální spot eby kyslíku, která je prezentována hodnotou
VO2max, a vyjad ující úrove  aerobní kondice. Vlastní Index je výsledek Testu Kondice, který
umož uje jednoduchým, spolehlivým a rychlým zp sobem stanovit maximální aerobní výkonnost
organismu.
Stav aerobní kondice neboli výkonnost srde  cévního systému vyjad uje kvalitu innosti tohoto
systému p i zásobování t la kyslíkem. Vyšší úrove  této kondice znamená, že srdce je siln jší a
pracuje ú inn ji. Hodnota VO2max je velice spolehlivým ukazatelem úrovn  výkonnosti ve
vytrvalostních sportovních odv tvích.
Pokud má dojít ke zlepšení kondice, je nutné pravidelné provád ní p íslušné innosti po dobu
nejmén  6 týdn , aby nastaly postižitelné zm ny Indexu Kondice. U mén  zdatných dochází k
významnému vzestupu rychleji, zatímco výkonn jší jedinci pot ebují k dalšímu zlepšení více asu.
Zlepšení výkonnosti srde  cévního systému se projevuje individuáln  zvýšením Indexu Kondice.
Ke zvyšování výkonnosti ob hového systému napomáhají p edevším pohybové aktivity zat žující
sou asn  velké svalové skupiny - nap . ch ze, klusání resp. b h, plavání, veslování, bruslení, b h na
lyžích a jízda na kole.
Aby bylo možno následn  zahájit zvyšování kondice za využití m ení Vlastního Indexu, prove te v
pr hu prvních dvou týdn  opakovan  n kolik m ení ke zjišt ní základní výchozí hodnoty.
Pozd ji je vhodné opakovat test zhruba jednou m sí . Výpo et Indexu vychází z hodnot klidové
tepové frekvence, variability tepové frekvence v klidu, v ku, pohlaví, výšky, t lesné váhy a vlastního
ohodnocení úrovn  pohybové aktivity.

edpokládaná  max. TF
Stanovení hodnoty TFmax-p je provedeno sou asn  s vypo tením Vlastního Indexu b hem Testu
Kondice.
Dosažitelné maximum tepové frekvence je takto ur eno s daleko v tší p esností než nap . formou
výpo tu na základ  v ku ( 220-v k ), nebo  jsou zohledn ny pom rn  po etné individuální
zvláštnosti. Metoda vycházející pouze z v ku je založena na pravidelné posloupnosti, a není tudíž

íliš p esná zejména u jedinc , kte í se dlouhodob  udržují v kondici nebo nap . u starších osob.
Nejp esn jším zp sobem stanovení individuální hodnoty max.TF je klinické m ení provedené
formou laboratorního testu do maxima na b hátkovém i bicyklovém ergometru realizovatelném na
pracovišti funk ní diagnostiky.
Maximální tepová frekvence se u jedince m ní v závislosti na úrovni kondice a výkonnosti.
Pravidelné vytrvalostní aktivity vedou ke snižování TFmax-p. Odlišné jsou také dosažitelné hodnoty
u téže osoby p i r zných pohybových innostech, nap . :

Tf max p i b hu    >    TFmax p i cyklistice    >    TFmax p i plavání.

Znalost TFmax-p poskytuje možnost ur ování úrovn  intenzity z hlediska procentuálního rozložení k
maximu (= 100 %), dále také porovnávat následné zm ny max.TF, k nimž dochází v pr hu
tréninku, a to bez provád ní testu do úplného vy erpání.
Hodnota TFmax-p je vypo tena na základ  údaj  klidové tepové frekvence, variability tepové fre-
kvence v klidu, v ku, pohlaví, výšky, t lesné váhy a maximální spot eby kyslíku = VO2max
(zm ené i p edpokládané). Nejp esn jšího ur ení TFmax-p bude dosaženo v p ípad  zadání
laboratorn  zjišt né hodnoty VO2max do pam ti p ijíma e.
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Nastavení údaj   pro test
ed zahájením Testu Kondice je nezbytné se p esv it, zda bylo provedeno zadání následujících

parametr  v režimu Nastavení :
Uložení osobních údaj  a stanovení úrovn  pohybové aktivity z dlouhodobého hlediska.
Aktivace Testu Kondice, tzn. Fitness test nastaven na ON.
Aktivace funkce HRmax-p na ON, pokud chcete, aby došlo v pr hu testu ke stanovení hodnoty

edpokládané max.TF.

Provedení  testu
Pro získání p esných výsledk  je pot eba dodržovat následující zásady :

Je nezbytné být uvoln ný a klidný.
Provád ní je možné v jakémkoli prost edí - doma, v kancelá i, rehabilita ním za ízení, ve škole
apod., kde je možno zajistit pot ebný klid. Nutno vylou it veškeré rušivé vlivy, nap . telefon,
rozhlas, televizi, další hovo ící osoby atd.
Pokuste se pokud možno stále dodržovat stejný testovací prostor a denní dobu testování.
Omezte t žké jídlo, pití v tšího množství kávy 2 až 3 hodiny p ed testem. Kou ení u uživatel
MZTF a t ch, kte í se zajímají o své zdraví a kondici, nep edpokládáme!
Nutno vylou it vysoké t lesné zatížení, alkoholické nápoje, farmaceutické stimula ní prost edky
apod. v pr hu testovacího dne resp. den p edem.

P  i p r a v e n í   p  i j í m a  e

      DENNÍ  AS      ZÁZNAM      NASTAVENÍ      TEST      SPOJENÍ s PC

1. Z režimu Denního asu postupujte pomocí tla ítka i  do režimu Test Kondice, až se objeví
nápis FIT.TEST .

Pokud není možno režim nalézt, zvolte v režimu Nastavení pro tuto funkci ON.
2. Tla ítkem OK vstupte do režimu Testu. Objeví se hodnota posledn  nam eného Vlastního Indexu

a datum provedení.
3. Po stisknutí  nebo  si m žete prohlédnout posledn  stanovenou hodnotu TFmax-p v etn  data.
4. Položte se a snažte se o co možná nejv tší uvoln ní svalstva a mysli po dobu 1 až 3 minut.

Z a h á j e n í   t e s t u
Test potrvá 3 až 5 minut.
5. Stisknutím tla ítka OK spustíte vlastní testování. Vysíla  zahájí vyhledávání TF a na displeji se

objeví nápis TEST ON a hodnota TF, ímž je test zahájen.
6. Po celou dobu je nutno ležet klidn , nepohybovat rukama i nohama, ani t lem. Nutno p edem

vylou it komunikaci s dalšími osobami, p ípadn  p edcházet ostatním možným rušivým vliv m
zvukového i jiného charakteru.

7. Dojde k zobrazení aktuální hodnoty Vlastního Indexu v etn  data provedení.
8. Pokud je aktivováno stanovení TFmax-p, p ejd te pomocí i  k prohlížení tohoto
9. údaje, p emž je také uloženo datum.

Z a p n u t í / v y p n u t í   z v u k o v é h o   s i g n á l u   p r o   T e s t   K o n d i c e
Zvukový signál oznámí konec provedení testu, je-li tato funkce aktivována p epnutím na ON, což na
displeji symbolizuje .
* Zapnutí i vypnutí provedete stisknutím a podržením tla ítka SIGNAL / LIGHT vlevo naho e p ed
zahájením testu nebo v jeho pr hu (což je mén  vhodné z d vod  rušení stavu uvoln ní).
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P  e r u š e n í   t e s t u
Kdykoli v pr hu testu m žete m ení ukon it stisknutím tla ítka STOP.
Na okamžik se objeví nápis Failed TEST.
V tomto p ípad  nedojde ke zrušení posledn  uložených hodnot Vlastního Indexu ani TFmax-p z

edchozího testu.
Pokud p ijíma  nedostává od samého za átku signál TF i dojde k chvilkovému p erušení v pr hu

ení, je výsledek testu neúsp šný. V tom p ípad  p ezkoušejte, zda jsou elektrody vlhké a elastický
popruh dostate  utažený. Poté prove te celý postup znovu.

Aktualizace  hodnot  Vlastního  Indexu  a  TFmax-p
Upravování aktuálních hodnot Vlastního Indexu a TFmax-p se provád jí v režimu Nastavení osobních
údaj  uživatele. Pokud tyto korektury provádíte pravideln , znázorn ní % hodnoty maxima TF a
výpo et kalorické spot eby poskytují informace daleko p esn jšího charakteru.
1. V režimu Denního asu použijte tla ítek  nebo  dokud se neobjeví FIT.TEST.
2. Stisknutím OK potvr te režim Testu.
3. Pomocí  nebo  prove te zobrazení USER SET. Toto ozna ení se objeví, pokud jste

neprovedli úpravu posledních výsledk  testu.
4. Stisknutím OK se dostanete k možnému upravení hodnot Vlastního Indexu a TFmax-p.
5. K návratu do režimu Denního asu stiskn te a p idržte tla ítko STOP.
! K upravení hodnoty maximální TF dojde, pokud je funkce TFmax-p p epnuta na ON.

Vyhodnocení  Testu  Kondice
Výsledky testování jsou smysluplné, pokud jsou posuzovány hodnoty individuálních údaj  a zm ny v
nich probíhající. Vlastní Index je také interpretován s p ihlédnutím k pohlaví a v ku. Za len ním
získané hodnoty indexu lze vyhodnotit aktuální kardiovaskulární kondici a provést klasifikaci v rámci

íslušné v kové skupiny a odpovídajícího pohlaví.

Pro jednotlivé úrovn  výkonnostní kondice je možno z hlediska zam ení doporu it následující
pohybové aktivity :
                                                                                                                                           7
                                                                                                                       6
                                                                                                  5
                                                                           4
                                                  3
                        2
    1

1 – 3 =   Provád jte cvi ební aktivity zlepšující zdraví a kondici
4    =    Podstatná ást innosti zlepšuje zdraví. Lze doporu it aktivity zam ené na rozvoj kondice
5 - 7   =   Hlavní ást cvi ení vede k dobrému zdravotnímu stavu a zvyšování výkonnosti

Špi koví sportovci ve vytrvalostních odv tvích dosahují ve Vlastním Indexu hodnoty v p ípad  muž
nad 70 a u žen nad 60 bod .V p ípad  nam ení 95 se jedná o sportovce vrcholné výkon-nostní
úrovn . Nejvyšších hodnot dosahují jedinci ve sportovních odv tvích, v nichž jsou pr žn
využívány k lokomoci velké svalové skupiny, nap . lyža i b žci, cyklisté, vesla i, plavci atd.
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HODNOCENÍ  INDEXU  KONDICE
( uvád né hodnoty  =  VO2max.  v  ml / kg / min. )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MUŽI

1 2 3 4 5 6 7

k podpr r mírný
podpr r

horší
pr r pr r lepší

pr r
mírný

nadpr r vynikající

20-24 <32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 >62
25-29 <31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 >59
30-34 <29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 >56
35-39 <28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 >54
40-44 <26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 >51
45-49 <25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 >48
50-54 <24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 >46
55-59 <22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 >43
60-65 <21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 >40

ŽENY

1 2 3 4 5 6 7

k podpr r mírný
podpr r

horší
pr r pr r lepší

pr r
mírný

nadpr r vynikající

20-24 <27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 >51
25-29 <26 26-30 31-35 36-40 41-44 46-49 >49
30-34 <25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 >46
35-39 <24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 >44
40-44 <22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 >41
45-49 <21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 >38
50-54 <19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 >36
55-59 <18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 >33
60-65 <16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 >30
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PÉ E  A  ÚDRŽBA

P  i j í m a 
Gumové t sn ní zajiš ující vodot snost p ístroje je vhodné vym ovat zhruba po dvou letech.
Zejména je to d ležité, používáte-li p ístroj p i plavání.

i každodenním zhruba dvouhodinovém používání vydrží baterie v p ijíma i cca po dobu 2 let. Tato
životnost se podstatn  zkracuje, pokud je asto používán zvukový signál i osv tlení. V zájmu
prodloužení životnosti baterie je p ístroj naprogramován k p epnutí do režimu Denního asu, nedojde-
li v pr hu 10 minut ke zmá knutí žádného tla ítka nebo není p ijímán z vysíla e žádný signál.
Baterie v p ijíma i by m ly být nahrazovány pouze autorizovanou servisní opravnou z toho d vodu,
aby byla zajišt na vodot snost p ístroje ( i proti vniknutí potu, vlhka p i dešti apod. ). Díky použití
EEPROMu z stávají data uložená v pam ti p ijíma e p i vým  baterie zachována.
Kontrolujte pr chodnost vzduchových kanálk  (3 otev ené otvory na spodním krytu p ijíma e) a
udržujte je v istot , aby nedošlo k narušení innosti p ístroje z hlediska m ení výšky a teploty.
!! V žádném p ípad  do nich nestrkejte žádné p edm ty !!

V y s í l a 
Vysíla  je aktivn  v innosti, je-li instalován na hrudníku, a po sejmutí dojde k jeho vypnutí. P esto
však pot nebo ne istoty mohou udržet vysíla  v innosti, t ebaže není p ipevn n na t le. Proto vždy,
když vysíla  nepoužíváte, ot ete elektrody pásu i vysíla  WearLink do sucha, ímž zamezíte

ed asnému vybití baterií. Dávejte také pozor na snímací elektrody umíst né na vnit ní stran
vysíla e, aby b hem manipulace nedošlo k jejich poškození. Povrch elektrod nikdy nedrhn te a také
nepoužívejte k jejich išt ní alkohol, nýbrž výhradn  n který z odmaš ovacích prost edk .
Elastický pás je vhodné pr žn  prát v horké vod  s mýdlovým p ípravkem (p ípadn  též v pra ce
na 40oC) a poté opláchnout istou vodou. P i astém nošení ztrácí pás s elektrodami postupn
pot ebnou pružnost, p estává držet na t le, což m že zp sobit nep esnosti p i m ení. V tom p ípad
je nutno objednat u dodavatele nový.
Pás s elektrodami nestírejte suchým hadrem, nežehlete ani jej nedávejte do suši ky. Nechte pás ležet
na v traném míst  a uschnout nebo jej jemn  osušte ut rkou.
WearLink: Po každém použití je nutno odepnout st edovou ást (vysíla ) od snímacího pásu
s elektrodami. Vysíla  ot ete do sucha, elektrodový pás opláchn te a osušte ( as od asu ho m žete i
vyprat).

i optimální pé i ze strany uživatele by m l vysíla  vydržet 2 až 2,5 roku.
!!! Upozorn ní : Baterie lze m nit pouze ve vysíla i WearLink. Po vybití baterie v T61 je nutno
vym nit celý vysíla .
Pokud se rozhodnete vym nit baterie ve vysíla i WearLink sami a nikoliv p es servis, postupujte takto:
1. Otev ete zadní kryt vysíla e pomocí mince. Oto te mincí proti sm ru hodinových ru ek z pozice

CLOSE do polohy OPEN.
2. Sejm te kryt a vyndejte baterii (nap . s pomocí šroubová ku i nehtu).
3. Vložte novou baterii do vysíla e tak, aby strana (-) p iléhala na konektor vysíla e a strana (+)

baterie ležela v krytu.
4. Vyjm te starý t snící kroužek a nahra te jej novým.
5. Vložte kryt s baterií zp t do vysíla e, aby šipka na krytu sm ovala do pozice OPEN. Na kryt

lehce zatla te až do úrovn , kdy zhruba splývá s povrchem vysíla e.
6. Pomocí mince oto te kryt zp t do polohy CLOSE.

S n í m a    R y c h l o s t i
Sníma  nikdy nepono ujte do vody, pouze ho v p ípad  zne ist ní ot ete vždy podle pot eby vlhkým
hadrem. Snažte se také chránit Sníma  p ed silnými nárazy, které by mohly zp sobit poškození jeho
vnit ního elektronického mechanismu a tím i ohrožení funk nosti.
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Vým na baterií ve Sníma i Rychlosti je nutná zhruba po 2500 hodinách používání. Také v tomto
ípad  je vhodné nechat provést tento úkon u autorizovaného opravárenského servisu, zejména z
vodu zachování vodot snosti. Pokud se rozhodnete provést vým nu sami, postupujte podle

zobrazení v návodu následujícím zp sobem:
1. Sníma  otev ete uvoln ním 2 malých šroubk  šroubová kem p íslušné velikosti.
2. Sejm te opatrn  ví ko, p emž držte korpus sníma e sm rem nahoru, aby z n j elektronika

nevypadla.
3. Opatrn  vyjm te elektroniku.
4. Jemn  stiskn te držák baterie. Uvoln te uchycení držáku z druhé strany elektroniky a vytáhn te jej

nahoru. Vyjm te starou baterii.
5. Vložte novou baterii kladným (+) pólem nahoru a jemn  p itiskn te držák baterie tak, aby byl

uchycen k elektronice ve všech rozích.
6. Uložte elektroniku zp t na místo.
7. esv te se, zda t snící kroužek je na svém míst  a poté prove te spojení pouzdra sníma e.
8. Vložte oba šroubky do p íslušných otvor  a utáhn te je.
9. Funk nost sníma e vyzkoušíte tím zp sobem, že v p ípad  jeho p iblížení k magnetu umíst nému

na drát  kola bude oranžová kontrolka blikat.
10.Vyjmutou baterii nevyhazujte s b žnými odpadky, nýbrž ji odevzdejte na p íslušné recykla ní

místo.

DOPORU ENÁ  OPAT ENÍ
ístroj je pln  vodot sný do hloubky 20 m (S 725 do 30 m). Oproti d ív jším model m lze ma kat

tla ítka též pod vodou, aniž by p i jejich stisknutí hrozilo nebezpe í, vniknutí vody do p ijíma e.
Vlivem elektrické vodivosti vody mohou být EKG signály na pokožce uživatele p íliš slabé.
V mo ské nebo p íliš chemizované vod  bazénu pak m že docházet ke zkrat m u vysíla e a ten
nedokáže snímat EKG signál.

i skákání do vody, p i obrátce i rychlých pohybech v pr hu závodního plavání i tréninku m že
docházet k posouvání vysíla e po t le až do míst, kde není signál zachytitelný.
Jestliže je p ístroj namo en, prove te d kladné osušení d íve, než jej uložíte. Nikdy jej neukládejte v
nepropustných a nevzdušných materiálech ( nap . igelitových sá cích apod. ) , kde se m že
koncentrovat vzdušná vlhkost. Skladujte jej v ochranném obalu na teplém a suchém míst .

Náramkový p ijíma  je schopen p ijímat signály z vysíla e na vzdálenost 90 až 110 cm.
Z tohoto d vodu se p ed použitím p esv te, že se v této vzdálenosti nevyskytuje žádný jiný
vysíla . Signály p ijaté sou asn  z více zdroj  mohou zp sobovat nep esnost údaj .

Nevyzpytatelné chyby mohou nastat též p i používání v blízkosti silných elektromagnetických polí
jako TV p ijíma , elektrických motor , vysílacích antén, vedení vysokého nap tí a špatn
odrušených automobil . Obdobné problémy mohou vznikat p i sou asném používání n kterých typ
bezdrátových cyklocomputer .

Nevystavujte p ístroj extrémním teplotám a p ímému slune nímu svitu.
ení um lohmotných od  o vysíla  m že vyvolat statickou elekt inu a tím narušit p enos.

ed zahájením aplikace m ícího za ízení tepové frekvence se pora te u odborník  a to zejména v
ípad , že hodláte p ístroj používat p i ur itých zdravotních potížích v rámci prevence nebo jako

sou ást rehabilitace.
Rušení zp sobené tréninkovými trenažéry ( b hátkový, bicyklový, vesla ský ergometr ).
Tyto poruchy mohou být odstran ny umíst ním p ijíma e na jiném míst .

1. Odložte vysíla  a vyzkoušejte ergometr bez m ení TF.
2. Pomocí p ijíma e hledejte prostor, kde se na displeji nic neobjeví a srdce nebliká. Rušení m že

vycházet z p ední strany ukazatele trenažéru, zatímco po stranách se poruchy nevyskytují.
3. ipevn te op t vysíla  na hrudník a ponechte p ijíma  umíst ný v nerušeném prostoru.
4. Zjist te, jestli se v blízkosti nevyskytuje elektromagnetické pole (monitor PC, televizor apod.)
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ZÁVADY  A  JEJICH  ODSTRAN NÍ

Nevíte, ve kterém míst  programovacího cyklu se práv  nalézáte :
Stiskn te a p idržte tla ítko STOP, až se op t objeví na ukazateli údaj Denního asu.

Nep esné ( neodpovídající ) hodnoty :
žete se vyskytovat v dosahu silného elektromagnetického pole, jehož signály zp sobují chybné

údaje na displeji. Zkuste najít a odstranit p inu rušení.
Nedochází ke znázorn ní TF :

1. Zkontrolujte, zda je vysíla  dostate  t sn  upevn ný ( nesmí být volný ) a dbejte, aby na n m
umíst né logo POLAR bylo ve správné poloze.

2. Prove te kontrolu navlh ení elektrod. V p ípad  p íliš suché pokožky není signál snímatelný.
3. Podívejte se, nejsou-li elektrody zne ist ny.
4. Nemáte srde ní problémy, které mohou ovliv ovat pr h k ivky EKG? Konzultujte tuto situaci

se svým léka em.
Symbol srdce bliká nepravideln  nebo hodnoty TF na ukazateli jsou extrémn  vysoké :

1. Vyzkoušejte, zda se p ijíma  nachází v dosahu vysíla e.
2. Zkontrolujte, zda se b hem m ení vysíla  s elastickým pásem p íliš neuvolnil .
3. ezkoušejte, jestli jsou snímací elektrody dostate  vlhké.
4. Nepravidelnosti m že zp sobovat srde ní arytmie. V tomto p ípad  kontaktujte svého léka e.

Žádné nebo slab  viditelné údaje na displeji - kontaktujte p íslušné servisní pracovišt  ohledn
vým ny baterií.

íselné údaje týkající se rychlosti, vzdálenosti nebo TF se objevují nepravideln  :
Pravd podobn  se nacházíte v prostoru silného elektromagnetického pole, které zp sobuje výpadky.
Zkuste se p emístit z dosahu rušení a vyzkoušejte op t funk nost p ístroje.

Na ukazateli rychlosti je 00 anebo se údaj o rychlosti b hem jízdy v bec neobjevuje :
1. Zkontrolujte správné vzájemné polohy a vzdálenosti Sníma e rychlosti, magnetu a p ijíma e.
2. Zkontrolujte, jestli je bicykl 1 nebo 2 nastaven na On.
3. Jestliže svítí 00 nepravideln , m že to být zp sobeno elektromagnetickým rušením prost edí, v

mž se práv  nalézáte.
4. Pokud 00 svítí stále, je z ejm  baterie ve Sníma i rychlosti již slabá a je nutno ji vym nit.
5. Používáte-li bezdrátový Polar Sníma  rychlosti, p esv te se, jestli je m ení silového výkonu
Power v režimu Nastavení vypnuto, tzn. Off.

Nep esné údaje o nadmo ské výšce :
Vlivem prudké teplotní zm ny, nap . vyjdete-li v zim  ven, mohou nastat do asné nep esnosti v
na ítání výškových hodnot. Pokud jsou tyto údaje nep esné stále, m že to být zp sobeno ucpáním
kanálk  sledování tlaku vzduchu, což jsou 3 otvory na spodní stran  krytu p ístroje, n jakou
ne istotou. V tomto p ípad  se obra te na autorizovaný opravárenský servis.
Pomocné pokyny :

Osv tlení - Stisknutím SIGNAL/LIGHT rozsvítíte displej v režimu Denního asu a M ení.
Celkové vymazání v p ípad , že p ístroj nereaguje na stisknutí jednotlivých tla ítek :

1. Stiskn te pomocí tužky tla ítko celkového vymazání B > RESET. Tento úkon vymaže nasta- vení
parametr  hodinek, ale osobní údaje pro m ení TF, hodnot s tím souvisejících a p edvolby pro
záznam z stanou zachovány. Na celém ukazateli se objeví mnoho ísel.

2. Stisknutím kteréhokoliv tla ítka dojde k p ehození na režim Denního asu s hodnotami
ednastavenými výrobcem.

3. Je možno za ít s nastavením parametr  hodinek.
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EDCHÁZENÍ  MOŽNÝM  RIZIK M  P I  CVI ENÍ  S  MZTF
Už samo používání p ístroje umož ujícího sledování hodnot tepové frekvence a ízení požadované
úrovn  intenzity zatížení zcela rozhodn  snižuje nebezpe í neúm rného p et žování organismu v
pr hu pohybových aktivit, a  již jsou zam eny k jakémukoliv ú elu.
I p esto existuje ur ité nebezpe í p edevším u jedinc , kte í neprovád jí pohybovou innost
pravideln  a nemají odpovídající zkušenosti, resp. se u nich vyskytují n které z faktor  spojených s
výskytem civiliza ních chorob apod.
K minimalizaci možného rizika je vhodné se ídit následujícími doporu eními :

ed zahájením pravidelného cvi ebního programu kontaktujte dle p edpokládaného zam ení
íslušného odborného pracovníka. Konzultace s léka em je nezbytná v následujících p ípadech:

je Vám více než 40 let, máte p evážn  sedavý zp sob života a neprovád l jste v pr hu
posledních 5 let pravideln  t lesné aktivity;
kou ení u uživatel  MZTF a t ch, kte í se zajímají o své zdraví a kondici, nep edpokládáme!!;
máte vysoký krevní tlak;
máte zvýšenou hladinu cholesterolu;
objevují se u Vás p íznaky a projevy n jaké choroby;
zotavujete se po vážném onemocn ní nebo složitém léka ském zákroku;
používáte-li pacemaker, p ípadn  máte instalován jiný p ístroj elektronické povahy

! V úvahu nutno brát skute nost, že vliv intenzity zatížení na TF m že být ješt  zvýrazn n p ítomností dalších
osob, okolním prost edím, dále léky ovliv ujícími srde ní innost a krevní ob h, krevní tlak, astmatické a
dýchací poruchy, stejn  tak energetické nápoje, alkohol, nikotin, kofein atd.

Je d ležité vnímat pocity vlastního t la z hlediska reakce na probíhající innost :
Pokud cítíte neúm rnou bolest i únavu p i jinak obvyklé úrovni intenzity cvi ení, je nezbytné innost

erušit nebo alespo  výrazn  zmírnit intenzitu.
Upozorn ní pro uživatele pacemakeru, defibrilátoru nebo obdobného implantovaného za ízení:

Osoby s uvedenými p ístroji používají výrobky POLAR na vlastní nebezpe í. P ed zahájením
pravidelné pohybové aktivity doporu ujeme každopádn  provedení zát žového testu pod léka ským
dohledem. Tento test by m l být ur itým ov ením bezpe nosti a funk ní nezávislosti zmín ných

ístroj  a MZTF p i jejich sou asném provozu.

NEJ AST JI  SE  VYSKYTUJÍCÍ  DOTAZY

Nelze nalézt p edchozí záznam:
Pravd podobn  jste používali režim M ení v domn ní, že je provád n záznam. Tzn. že hodnoty TF se na
displeji objevovaly, ale neukládaly se do pam ti p ijíma e. Aby mohly být údaje zaznamenávány, musíte
spustit stopky tla ítkem OK v režimu M ení.

Používání p ístroje st ídav  r znými osobami:
ed zahájením m ení je nutno zadat p esné údaje týkající se osoby, u níž bude m ení následn  probíhat.

Jinak nebudou informace získané b hem záznamu adekvátní.
Není možné nalézt v záznamu spot ebu kalorií:

Zkontrolujte nastavení osobních údaj  uživatele a aktivujte funkci Vlastní Spot eby p epnutím na On. Zjist te,
zda se v pr hu záznamu nacházela TF nad 90 tepy nebo p esahovala 60 % osobního maxima TF.

Nelze p epnout na výpo et p edpokládané TFmax.:
ekontrolujte nastavení osobních údaj  uživatele a zejména, jestli byla funkce Testu Kondice p epnuta na On
edtím, než bylo toto nastavení provedeno u TFmax-p.

enos údaj  do po íta e byl neúsp šný:
1. Zkontrolujte správnou vzájemnou pozici p ijíma e a interface.
2. Zjist te, zda oba tyto p ístroje "nezá í p íliš". Tento problém je asto zp soben p ílišnou blízkostí IR

okének.
3. esv te se, jestli se mezi IR okénky interface a p ijíma e nevyskytuje n jaká  p ekážka nebo rušivý

faktor.



49

VYS V  T L I V K Y   P O U Ž Í V A N Ý C H   S Y M B O L    A   T E R M Í N 

Používaná  terminologie
ELEKTRODY : Jsou umíst ny na zadní stran  vysíla e a snímají signál TF z povrchu t la.

INTERVALOVÝ TRÉNINK : Metoda zvyšování výkonnosti st ídavým používáním r zných
asových úsek  zatížení a odpo inku.

KÓDOVANÝ P ENOS SIGNÁLU : Je používán vysíla  umož ující kódovaný p enos signálu TF,
prob hne automatické navolení kódu digitálního p enosu signálu, p emž je tato informace zobrazena
na displeji v podob íselného údaje. P i kódovaném p enosu akceptuje p ijíma  signály TF pouze z

íslušného vysíla e. T ebaže tento zp sob komunikace významným zp sobem omezuje rušení, které
by mohly zp sobovat MZTF používané v okolí, naprosto nelze vylou it ob asné poruchy z ostatních
zdroj .

MAXIMÁLNÍ SPOT EBA KYSLÍKU : Jinak též maximální aerobní kapacita (VO2max)
edstavuje nejvyšší hodnotu kyslíku, kterou je organismus schopen využít p i maximálním

pracovním zatížení. Tento parametr je dobrým ukazatelem aerobní kondice.

MAXIMÁLNÍ TEPOVÁ FREKVENCE  (TFmax) : P edstavuje nejvyšší hodnotu v tepech za minutu
dosaženou p íslušným jedincem.

ENÍ NADMO SKÉ VÝŠKY A TEPLOTY :
Výškové a teplotní údaje jsou m eny pomocí sníma e atmosférického tlaku. Zm ny tlaku vzduchu
probíhají nep etržit  v závislosti na r zných pov trnostních podmínkách, a proto se vypo tená výška
ur itého místa m že lišit. Zvýšení a snížení tlaku nebo prom nlivost pov trnostních podmínek mohou
zp sobit zm ny v na ítání výškových hodnot. Nap . bou ka m že vést ke zm  až o 80 milibar ,
ímž se nam ená výška bude lišit zhruba o 700 m. Z t chto d vod  se doporu uje provád t nastavení
esného údaje výchozího místa na základ  hodnov rné informace, nejlépe podle výškom rného

ukazatele nebo mapy. Aktuální kontrolu výškové hodnoty je také vhodné provád t i v p ípad , že
vyrážíte z domu nebo jiného b žného místa.

OZNA ENÍ ZP SOBU ZATÍŽENÍ : (E0 - E5) identifikuje, který z nastavených zp sob  zatížení je
hem provád ní záznamu používán.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SIGNÁLU  TF : P iblížením p ijíma e k vysíla i na úrovni loga b hem
provád ného m ení dojde k p epnutí vybrané funkce na n kolik vte in.

PODOBA USPO ÁDÁNÍ DISPLEJE : V pr hu m ení m že být p ijíma  nastaven trojím
zp sobem z hlediska uspo ádání informací zobrazovaných ve spodním a horním ádku.

REŽIM ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ : Ukládání údaj , p i n mž jsou vypnuty intervaly.

REŽIM M ENÍ : Dochází k zobrazení hodnot TF bez jejich ukládání do pam ti p ístroje.

REŽIM UKLÁDÁNÍ : Stopky jsou spušt ny a hodnoty o pr hu m ení jsou zaznamenávány do
pam ti. Vybrat je možno mezi režimem tzv. B žného Užití, Nastavení Intervalového Tréninku nebo
Základního Nastavení.
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SPOJENÍ : Spojení s PC nebo-li režim komunikace mezi p ijíma em a po íta em.

SMY KA : Cyklické opakování funkcí v ur itém režimu prohlížení Záznamu a Nastavení.

TEPOVÁ FREKVENCE : íselný údaj p edstavující po et tep  za minutu.

ÚROVE  AKTIVITY : Ohodnocení pohybové aktivity z dlouhodobého hlediska je nutno uvést do
zadání p ed provád ním Testu Kondice.

VYMEZENÁ ZÓNA / PÁSMO TEPOVÉ FREKVENCE : P edstavuje rozp tí mezi horním a dolním
limitem TF. Stanovení tohoto pásma je závislé na osobním kondi ním zam ení.

Zobrazované  symboly
Srdí ko blikající v rytmu tepové frekvence signalizuje probíhající m ení. Chybí-li ráme ek,

není p enos TF kódovaný, což je obdobná situace jako p i použití nekódovaného vysíla e.

Ráme ek kolem symbolu srdí ka v módu m ení prezentuje kódovaný p enos, který je tolerantní
i rušení.

 Znázor uje, že neprobíhá p íjem signálu TF kratší dobu než 5 min.

Znázor uje, že neprobíhá p íjem signálu TF v pr hu posledních 5 min.

Ikona ozna uje v jednotlivých režimech následující informace
Nastavení :  provádíte zadání funkcí Cyklo;
Zatížení :  použit je bicykl 1 nebo 2;
Záznam :  prohlíženy jsou informace Cyklo.

V p ípad  zobrazení tento symbol v módu Denního asu znázor uje, že je budík aktivován na
buzení. V režimu M ení informuje, že je nastaven zvukový signál pro p ípad, že by se TF dostala
mimo vymezenou zónu. Není-li symbol zobrazen, jsou uvedené funkce vypnuty.

l l l l   Znázor uje nastavení funkcí režimu intervalového tréninku.

l l l l :  Indikuje souvisle pr žné m ení interval ; sou asn  se objeví také Cont.

 B hem M ení upozor uje ikona, že TF je nad vymezenou zónou. V módu prohlížení Záznamu
ukazuje as strávený nad vymezenou zónou.

 B hem M ení upozor uje ikona, že TF je pod vymezenou zónou. V módu prohlížení Záznamu
ukazuje as strávený pod vymezenou zónou.

Grafická stupnice sestávající z 5 samostatných blok . Blikající blok signalizuje, na které úro- vni z
jednotlivých funkcí se práv  nacházíte ve smy ce režim  Nastavení nebo vyvolání Záznamu. Souvislé
postupné rolování blok  indikuje probíhající ukládání údaj  do pam ti.

Signalizuje slabou baterii
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Zobrazované  texty

ALARM : Režim buzení p i nastavení hodinek.

Alt. : Ozna uje údaje nadmo ské výšky.

AM nebo PM : Dopoledne / Odpoledne p i 12 hodinovém režimu denního asu. Ve 24 hod. režimu
13:00 znamená 1:00 PM.

AVG : Spolu s íselným údajem p edstavuje pr rnou TF v Ukládání záznamu.

b0 : Není provedeno Nastavení bicyklu.

b1 : Nastaven bicykl . 1.

b2 : Nastaven bicykl . 2.

BasicUse = B žné Užití :  M ení zatížení bez nastavení jakýchkoli údaj .

Best Lap : Nejrychlejší as úseku.

Cad* : Ozna uje rychlost pohybu pedál  v po tu otá ek za minutu ( rpm ) .

Calibrate : V tomto p pad  je možno vrátit ru  p edchozí údaj zadané nadmo ské výšky.

Cont : Do po tu 30 jsou intervaly na ítány, dokud nedojde k ru nímu ukon ení fáze.

CoolDown : Fáze uklidn ní = vydýchání na konci intervalového tréninku.

DAY : Ukazuje den v  režimu Denního asu.
>>>  Ozna ení jednotlivých dní : Mon = pond lí, Tue = úterý, Wed = st eda, Thu = tvrtek,
Fri = pátek, Sat = sobota, Sun = ned le.

E0 : Ozna uje režim B žného Užití.

E1 - E5 : Identifika ní ozna ení p íslušného Nastaveného Zatížení v pr hu Ukládání záznamu.

ExeSet : Zahájení nastavení typu používaného m ení Zatížení bez zadání údaj  (Int off) nebo zadání
parametr  pro intervalový trénink (Int on)

Exe.Time : Celková doba provád ní Záznamu.

FILE : Režim vyvolání Záznamu, kdy je možno z pam ti p ístroje vyvolat uložené údaje.

FIT.TEST : Test Kondice

HR Max : Maximální dosažená TF.

HRmax-p: edpokládaná dosažitelná maximální tepové frekvence. V textu ozna ováno TFmax-p.
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Int : V režimu Nastavení ozna uje možnost se ízení Intervalového Tréninku. V režimu Ukládání
indikuje probíhající intervalové zatížení v etn  fází zah átí a uklidn ní.

In Zone / Above / Below : Doba strávená ve vymezeném pásmu / nad / pod vymezenou zónou.

KCal : Hodnota energetické spot eby dosažená v pr hu Záznamu.

Lp : Ozna uje as úsek .

LAPS : Po et úsek  uložených v záznamu.

Lim Low : Dolní limit vymezeného pásma TF.

Lim High : Horní limit vymezeného pásma TF.

Limits 1 / Limits 2 / Limits 3 : Zobrazení limit  vymezených zón 1, 2 a 3 .

LRB* : Údaj o rovnováze mezi silovým p sobením levé a pravé nohy  =  pom r šlapání L a P.

MAX : Spolu se zobrazenou hodnotou ozna uje nejvyšší dosaženou TF.

MAX % : Spolu se zobrazenou hodnotou TF znázor uje, na jaké procentuální úrovni individuálního
maxima probíhá aktuální zatížení.

Mem full : Toto sd lení se objeví na displeji, dojde-li k napln ní pam ti p íjíma e. Následn  je možno
v innosti pokra ovat a provád t odm ování asu úsek , ale údaje se již nebudou ukládat k
následnému vyvolání.

Odometer : Tachometr provád jící pr žn  celkové na ítání kilometráže všech jednotlivých jízd.

OPTIONS : Režim Nastavení zp sobu zat žování b hem cvi ení, aktivace dalších funkcí, infor- mací
o uživateli, podoby p ijíma e p i m ení a funkcí hodinek.

OwnCal : B hem m ení dochází k pr žnému propo ítávání Vlastní Spot eby energie v
kilokaloriích ( 1 kcal = 1000 cal ). Tato funkce umož uje sledovat, kolik energie bylo spot ebováno v
pr hu 1 cvi ební jednotky resp. za 1 den, 1 týden , 1 m síc, 1 rok apod. Zjišt né údaje lze používat
mimo jiné pro úpravu stravovacího režimu, sestavování jídelní ku atd. Na ítání spot eby energie
probíhá, jakmile hodnota TF dosáhne 90 tep /min nebo 60 % individuálního zadaného maxima,
kterýžto údaj m že být nižší. Tyto limity jsou na ízeny pouze na výpo et vydané energie. Vyšší
tepová frekvence urychluje spot ebu energie. Vlastní Spot eba je pom rn  p esn  kalibrována
zadáním osobní váhy a výšky, maximální spot eby kyslíku (VO2max) a maximální TF (TFmax).
Nejp esn jší hodnoty Vlastní Spot eby m že být dosaženo p i zadání údaj  VO2max a TFmax
získaných p i laboratorním testování na b hátkovém nebo bicyklovém ergometru zatížením do
maxima. M ení energetické spot eby je nejp esn jší p i souvislých pohybových aktivitách jako jsou
nap . b h, cyklistika, ch ze, plavání apod.

VO2max : Maximální spot eba kyslíku.

OwnINDEX : Výsledek Testu Kondice vyjád ený p epo tem na hodnotu maximální spot eby kyslíku
(VO2max).
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PI % , Index šlapání* : Poskytuje informaci o tom, jak pravidelné je rozložení výkonu. Optimem  je
rovnom rný pohyb pedál  a p iblížení se hodnot  100 %. Údaj PI 100 % by znamenal, že síla p sobí
na pedál v pr hu celého cyklu oto ení.

Pwr* : Ozna uje M ení výkonu v režimu Cyklo.

RecoDist = vzdálenost pro uklidn ní : Nastavte vzdálenost, po kterou by m lo probíhat uklidn ní. V
režimu Záznamu dojde ke znázorn ní, o kolik TF klesla a jaká byla vzdálenost.

RecoHr = zotavení dle poklesu TF : Nastavte TF, které má její hodnota dosáhnout na konci
sledovaného zotavení. V režimu Záznamu dojde ke znázorn ní asového údaje pot ebného k dosažení
zadané hodnoty TF.

RecoTime = zotavení za ur itý asový úsek : Zadejte asový údaj, po který chcete zotavení sle- dovat.
V Záznamu bude uvedeno, o kolik tep  / min se TF snížila.

Spd : Ozna uje rychlost jízdy

Split Time : Pr žný as ub hnuvší od spušt ní stopek do uložení mezi asu.

Timer 1,2,3 : V režimu Intervalového Tréninku p edstavuje asova e odpo ítávající k 0 p i nasta-
vení Intervalového Tréninku.

WarmUp :  Fáze zah átí = rozvi ení na za átku intervalového tréninku.

* pouze v p ípad  vybavení Sníma em Kadence i Silového Výkonu

T E C H N I C K É   Ú D A J E

ící Za ízení Tepové Frekvence POLAR jsou uzp sobena ke znázorn ní úrovn  fyziologického
zatížení a intenzity kladené na organismus v pr hu pohybové aktivity i pracovní innosti resp. ke
sledování klidových hodnot. TF je zobrazena v podob íselného údaje vyjad ujícího po et tep  za
minutu (tepy / min). Model S725 je možno používat k m ení nadmo ské výšky a teploty okolního
prost ední p i cyklistice p ípadn  turistice. Jeho funkce však nejsou zam eny tak, aby dovolovaly
využívat tento p ístroj coby výhradní m ící za ízení v letectví, horolezectví, vodních sportech resp.
podobn  zam ených innostech.

Kódovaný vysíla  tepové frekvence WearLink
Typ baterie: CR 2025
Životnost: zhruba až 1300 hod.
Provozní teplota: -10° až +50° C
Materiál: Polyamid
Vodot snost: pln  vodot sný pro plavání – ozna ení 30m dle normy ISO 2281

Kódovaný vysíla  tepové frekvence T 61
Typ baterie: pevn  zabudovaná litiová baterie
Životnost: zhruba až 2500 hod.
Provozní teplota: -10° až +50° C
Materiál: Polyamid
Vodot snost: pln  vodot sný pro plavání – ozna ení 30m dle normy ISO 2281

Elektrodový látkový pás k vysíla i WearLink a popruh k vysíla i T 61
Materiál: polyuretan, nylon, polyamid, polyester a p írodní kau uk obsahující též malé množství

latexu
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Náramkový  p ijíma
Typ baterie CR 2354
Životnost  baterie zhruba 2 roky p i 2 hod. každodenním používání
Provozní teplota -10° až +50° C
Vodot snost pln  vodot sný pro plavání – ozna ení 30m dle normy ISO 2281

emínek – materiál polyuretan
esnost hodinek mén  než +- 0,5 vt. / den p i teplot  25°C
esnost m ení TF +- 1 % nebo 1 tep/min.

(vyšší p esnost je dosažitelná p i zachování stálosti podmínek)
Spodní kryt pouzdra – materiál polykarbonát a skelné vlákno

Spodní kryt a p ezka emínku jsou z nereziv jící oceli v souladu s direktivou EU 94/27/EU a jejího
up esn ní 1999/C205/05 týkajícího se uvol ování niklu u výrobk  p icházejících do p ímého a
dlouhodobého kontaktu s pokožkou.

!! P ístroj pat í mezi Laserové Výrobky T ídy 1.

Poznámka k m ení nadmo ské výšky a teploty :
ístroj po ítá výšku pomocí b žného pr rování hodnot v závislosti na tlaku vzduchu v souladu s

ISO 2533. Tlak vzduchu je m en a teplota upravována každou vte inu. Všechny modely ukazují
výškové hodnoty mezi - 448 až 7.590 m.n.m. s p esností 1 m. Nastavení výchozího bodu výškom ru
je možné v rozmezí +- 610 m od posledního nam eného údaje.

Sníma  rychlosti
Provozní teplota -10° až +50° C
Typ baterie CR 2032
Životnost zhruba až 2500 hod.

esnost +- 1 %
Odolný proti dešti, post íkání apod.

NASTAVITELNÉ  PARAMETRY

U v á d  n é   h o d n o t y   j s o u   v ý r o b c e m   p  e d n a s t a v e n y   n á s l e d o v n  :
asový režim 24 hod.

Budík vypnut
Datum narození 0 ( nastavitelné v rozsahu 1921 - 2020 )
Pohlaví muž
Váha 0 ( kg )
Výška 0 ( cm )
Pohybová aktivita nízká
TFmax 220 - v k
VO2 max
- muži 45
- ženy 36
Bicykl  1 / 2 vypnuto
Obvod kola 1 2000
Obvod kola 2 2100
Kadence, Autostart (S720i) vypnuto
Zvukový signál zapnut
Jednotky m ení 1
Nápov da zapnuta
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Vlastní Spot eba vypnuta
Test Kondice zapnut
TFmax-p vypnuta
Funkce intervalu vypnuta / asova  intervalu
TF intervalu 160
Vzdálenost intervalu 2 km
Po et interval 3

asova  1, 2, 3 vypnut  / 2 min.
Limity TF 1, 2, 3 80 / 160
Funkce uklidn ní vypnuta / asova  uklidn ní
TF uklidn ní 80

asova  uklidn ní 1 min.
Vzdálenost pro uklidn ní 1 km

iblížením p ijíma e k vysíla i znázorn ní limit  TF

H r a n i  n í   l i m i t y   n a s t a v i t e l n ý c h   p a r a m e t r   :
Stopky = možná doba m ení 99hod.59min.59vt.
Limity TF 30 - 240
Doba strávená ve vymezené zón 99hod.59min.59vt.
Doba zotavení 99min.59vt.
Spot eba 99999 kcal
Celková spot eba 999999 kcal
Celková doba m ení 9999 hod.
Celková doba jezd ní 9999 hod.
Tachometr 999 999 km
Po et záznam 99
Po et uložených úsek 99
Po et intervalových fází uložených do pam ti 30

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje po dobu 24 m síc  ode dne prodeje na poruchy prokazateln  nezavin né
uživatelem. P i jejím uplatn ní je nutno p edložit náležit  vypln ný záru ní list (v R Technický
pr kaz, v zahrani í plastovou mezinárodní kartu Polar). Nárok na záruku zaniká, pokud p ístroj není
používán v souladu s pokyny obsaženými v této uživatelské p íru ce nebo v p ípad  neodborného
zásahu.

OPRAVÁRENSKÝ  SERVIS

Pokud p ístroj vyžaduje opravu b hem záruky nebo i po ní, doporu ujeme zaslat jej výhradn
zna kové opravn . Zabalte d kladn  všechny sou ásti do p vodního obalu, aby nemohly být p i

eprav  poškozeny. V rámci trvání záruky p iložte vypln ný Technický pr kaz, p ípadn  upozorn te
na vyskytnuvší se problémy. P ístroj neposílejte na adresu distributora, nýbrž jej zašlete resp. po

edchozí domluv  doru te p ímo zna kové servisní opravn :

ALL System s.r.o.
Jana Zajíce 24
170 00 Praha 7
Telefon: 233372533
Ing. Josef Dvo ák, tel: 603 - 758308, e-mail: pdvorak@atlas.cz
Ing. Pavel Sýkora, tel: 603 - 444 775, e-mail: allsys@quick.cz

mailto:pdvorak@atlas.cz
mailto:allsys@quick.cz
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