
Možnosti a nastavení 
Důležitá nastavení lze upravit pod položkou Možnosti z nabídky Nastavení. Otevřené okno obsahuje tyto čtyři záložky: 

• Celkově 

• Hardware 

• Umístění souboru 

• Funkce 

Na každé záložce můžete upravit příslušná nastavení. 

Zvolenou možnost můžete vždy zaškrtnout v příslušném políčku nebo vybrat po otevření seznamu možností. 

Výběr možností je možný i bez myši. Pomocí klávesy Tab přecházíte mezi jednotlivými položkami, klávesou  
spacebar pak (de)aktivujete označenou možnost. Při výběru ze seznamu se v nabídce pohybujte klávesovými šipkami. Mezi 
jednotlivými záložkami přepínejte současným stiskem kombinace kláves Ctrl+Tab. Pro uložení změn a zavření okna stiskněte 
Enter. Pro opuštění okna bez uložení změn slouží klávesa Esc. 

Celkově 

Ukázka 
• Panel nástrojů zobrazuje ikony nejpoužívanějších funkcí pod lištou se základními nabídkami programu. 

• Nástroje a tipy – u ikonek s nejdůležitějšími funkcemi se objeví popisek příslušné funkce, jestliže se na ikonce na chvilku 
zastavíte kursorem myši. 

• Stavový řádek – lišta ve spodní části okna programu, v jejíž levé části je popis aktuálního stavu používané funkce, napravo 
pak se objevuje jméno aktuálně přihlášené osoby. 

Jazyk 
• Při instalaci programu je jazyk ihned nastaven na možnost Automaticky. V tomto režimu program rozpozná regionální 

nastavení celého operačního systému a přizpůsobí mu výběr jazyka. 

• Pokud vám automatická detekce jazyka nevyhovuje, můžete si sami vybrat nejlepší ze čtyř verzí češtiny (nebo případně jiný 
jazyk) z nabízeného seznamu. 

Další volby 
• Spustit zobrazení – zvolte, co se má zobrazit při každém spuštění programu 

• Nejužívanější nástroje dovolují uživateli ihned po spuštění programu vybrat činnost, aniž by musel vstupovat do 
příslušných menu.  

• Tréninkový kalendář – okamžitě po startu programu vstupujete do Kalendáře. 

• Vybrat předchozího uživatele – při zaškrtnutí této možnosti program při každém startu automaticky přihlásí osobu, s níž 
pracoval při svém posledním ukončení. Pokud volba aktivní není, objeví se po spuštění programu okno Přihlášení, v němž 
můžete vybrat osobu pro další práci. 

• Okno stále nahoře – program Přesné Posuzování Výkonnosti bude vždy na obrazovce překrývat ostatní otevřená okna. 
Tato funkce je užitečná, pokud zadáváte údaje do Deníku nebo analyzujete výsledky souběžně s prací v jiných aplikacích. 

• Automatické rozpoznání poštovního programu – tato možnost je velmi vhodná pro při zasílání údajů záznamu přes 
e-mail. Podrobnější popis naleznete v kapitole Poslat údaje záznamu přes e-mail. 

Font pro Zobrazení 
• Zde můžete změnit typ písma a jeho velikost pro použití v programu. 



Hardware 

Modely S-série 
Infračervený port – označte port pro infračervené spojení. 
Pokud používáte MZTF s označením i (např. S610i), zvolte možnost IrDA. 
Jestliže pracujete s Interface pro sériový port RS232, vyberte odpovídající port COM, ve kterém je Interface zapojen. 
Při práci s USB Interface zvolte USB. 

Vpravo umístěné tlačítko Možnosti otevře okno Možnosti propojení. 

• USB Interface AutoCheck – při zaškrtnutí tohoto políčka program automaticky rozpozná zapojený Polar Interface do 
USB konektoru počítače. 

• Použít vnitřní infračervený port (pouze Win 95) – modely S810, S710 a S610 nepodporují přímou infračervenou 
komunikaci (potřebují pro ni Interface). Mohou však používat tzv. vnitřní infračervený port. 

• Pokud tedy chcete přenášet údaje mezi PC a výše uvedenými modely skrze vnitřní infračervený port, zaškrtněte tuto možnost. 
Zároveň je nutné deaktivovat Windows Infrared Monitor v nastavení operačního systému.  

• Při propojení musí být přijímač stále v režimu SPOJENÍ – program udržuje MZTF v režimu SPOJENÍ (CONNECT) 
po celou dobu, kdy v něm pracujete. Můžete tedy okamžitě přenášet nastavení prostřednictvím funkce UpLink. Pokud 
možnost nezaškrtnete, přepne se MZTF po chvilce automaticky do režimu Denního času (neboť režim SPOJENÍ příliš 
zatěžuje baterii přijímače). 

• Při ukončení propojení přepnout přijímač TF do režimu Denního času – program přepne MZTF do režimu 
Denního času okamžitě po uzavření okna Spojení s přijímačem TF, pokud je MZTF stále v blízkosti bedniček (SonicLink 
a UpLink), resp. poblíž infračerveného čidla (infračervená komunikace). 

• Opravit údaje TF automaticky při přehrávání záznamu do programu – program automatickým filtrem chyb 
vyhladí křivku TF (odstraní omylem =rušeným signálem zaznamenané extrémní údaje). 

Vyberte přijímač komunikující prostřednictvím UpLink, pokud IR komunikace není k dispozici – vyberte model 
pro komunikaci skrze funkci UpLink. 

Při infračervené komunikaci program automaticky rozpozná používaný přijímač TF, takže není potřeba jej předem 
specifikovat. 

SonicLink – zvolte z modelů S410, S510 a S520 přijímač pro přenos údajů přes SonicLink. Můžete nechat SonicLink Volný, 
pak funkce nebude programem nabízena. Při označení modelu pro přenos se ale okamžitě funkce SonicLink přidá do nabídky 
Nástroje i na lištu ikon pod hlavní menu programu. 
Ikonka se třemi tečkami otevírá okno Rozšíření, ve kterém můžete upřesnit nastavení funkce SonicLink.  

Rozšíření 
Propojení Jednotky skup.měření – zadejte komunikační port, do kterého je zapojena Jednotka Skupinového Měření (PTS). 
Přenos přes PTS bude okamžitě přidán do nabídky Nástroje i na lištu ikon pod hlavní menu programu. 

Přímý záznam – modely S810 (S810i) a Polar Advantage umožňují přímý online záznam do počítače. Při aktivaci je online 
přenos okamžitě přidán do nabídky Nástroje. 

Ostatní modely 
Pokud používáte dříve vyráběná MZTF Polar, otevřete tímto tlačítkem okno, v němž můžete příslušný model označit. 

Vantage NV – tento model má speciální funkce přenosu, proto figuruje jako samostatná položka. 

Sport Tester, Vantage XL, Accurex Plus, XTrainer Plus nebo Coach – zaškrtněte toto políčko pro přenos 
z kteréhokoliv z těchto modelů. 

Port – označte komunikační port, do kterého je příslušný Interface zapojen. Po označení portu je položka Přenos paměti 
přidána do menu Nástroje. 

Interface – vyberte typ interface, který používáte se zvoleným modelem. 

Umístění souboru 

Typ souboru / Umístění 
• Toto okno zobrazuje Umístění na disku jednotlivých souborů různých Typů, které obsahují programem vytvářené údaje. 

• Program kupříkladu vytváří soubory s údaji tepové frekvence (.hrm), soubory s deníkovými záznamy  (.pdd) nebo 
obrázkové bitmapy loga (.pmb). Program automaticky ukládá do příslušných složek dané osoby. 



Tlačítko „Upravit“ 
• Po stisknutí tlačítka můžete libovolně měnit umístění aktuálně zvýrazněného souboru na pevném disku počítače. 

Přemísťovat soubor na disku lze také po dvojitém kliknutí na označení typu souboru levým tlačítkem myši. 

Měnit umístění souborů se však příliš nedoporučuje, protože pro optimální práci se soubory je nejvhodnější programem 
nabízené umístění. 

Funkce 
Na této záložce označte funkce, které mají být v programu dostupné. Pokud příslušnou funkci dlouhodobě nepoužíváte, můžete 
její políčko odznačit, aby vám nepřekážela v konkrétní nabídce. 

Tlačítko „Vybrat vše“ 
• Tímto tlačítkem označíte všechny funkce v nabídce. 

Tlačítko „Zrušit výběr“ 
• Tímto tlačítkem zrušíte označení všech funkcí v nabídce. 

Tlačítko „Nápověda“ 

• Toto tlačítko otevře nápovědu pro aktuálně zvýrazněnou funkci (někdy pouze v angličtině – doporučujeme nalézt příslušnou 
položku v české nápovědě: Nápověda – Obsah...). 

 


