
 
CONNECT = SPOJENÍ S POČÍTAČEM 

 

UPLINK = PŘENOS NASTAVENÍ Z POČÍTAČE 
Veškeré nastavení přístroje lze provést pohodlně v počítači a přenést do přístroje přes funkci 
UpLink (v češtině), kterou si můžete zdarma stáhnout z internetových stránek 
www.polar.fi/support/downloads. Pro podporu funkce zvukového přenosu UpLink musí být Váš 
počítač vybaven zvukovou kartou a dynamickými reproduktory nebo sluchátky. 
 
Přenos nastavení z PC do přístroje 
1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci UpLink z webu www.polar.fi/support/downloads. Proveďte 

v ní veškerá potřebná nastavení. 
2. Přenos nastavení přes UpLink je odlišný pro CS100 a CS200: 

a) pro CS 100: přejděte pravým tlačítkem NEXT do režimu Settings. 
b) pro CS200: pravým tlačítkem přejděte z režimu Denního času až do režimu CONNECT a po 

vstupu do režimu nalistujte pravým tlačítkem zobrazení Receive DATA. 
3. Přibližte přístroj zadním krytem do vzdálenosti maximálně 10 cm od reproduktorů (sluchátek) 

zapojených do počítače. 
4. V aplikaci UpLink spusťte přenos údajů. Celou dobu udržujte přístroj v uvedené vzdálenosti. 
 

 Pokud přenos proběhl úspěšně, objeví se na displeji Ok. Pokud ne, hlásí to nápis Failed. 
 Veškeré změny přenesené přes UpLink se okamžitě projeví v nastavení sporttesteru. Pouze 

nastavení “Tachometr“ (zadání počátečního stavu počítadla naježděných kilometrů odděleně 
pro dvě kola) se projeví až po restartu sporttesteru. Sporttester restartujte současným 
stisknutím všech jeho tlačítek, dokud se displej zcela nezaplní znaky. Poté chvíli vyčkejte, než 
se sportester sám znovu rozběhne, případně ho probuďte prostředním tlačítkem. Počítadla 
kilometrů jsou nyní nastavena podle údajů přenesených přes Uplink z počítače. 

 

SONICLINK = INTERNETOVÝ TRÉNINKOVÝ DENÍK (pouze pro CS200 a CS200cad) 
Na adrese www.polarpersonaltrainer.com můžete po registraci a zadání sériového čísla svého 
přístroje vyhodnocovat záznamy a sledovat dlouhodobý vývoj kondice. Databáze zároveň obsahuje 
tréninkový deník včetně široké škály testů, výpočtů, dlouhodobých výsledků a relevantních článků. 
Uložené údaje se dají z přístroje přenést do internetové databáze zvukovým přenosem (SonicLink) 
přes libovolný mikrofon připojený k počítači. 
Tato online aplikace je k dispozici pouze v cizojazyčných verzích !!! 
 
Přenos uložených údajů do internetové databáze 
1. Z webu www.polar.fi/support/downloads si stáhněte a nainstalujte aplikaci WebLink. 
2. Pravým tlačítkem přejděte z režimu Denního času až do režimu CONNECT. 
3. Přidržte přístroj ve vzdálenosti max. 5 cm od mikrofonu zapojeného do počítače. 
4. V režimu CONNECT potvrďte stiskem prostředního tlačítka volbu Send FILES. 
5. Objeví se nápis Send ALL. Můžete poslat všechny záznamy uložené v paměti nebo pomocí 

pravého tlačítka nalistovat záznam k poslání. 
6. Po výběru záznamů k poslání zahájíte stiskem prostředního tlačítka přenos zvolených záznamů 

do počítače. 
 

 Pokud přenos proběhl úspěšně, objeví se na displeji Ok. Pokud ne, ohlašuje to nápis Failed. 
 


