
SPOJENÍ S POČÍTAČEM ČI MOBILNÍM TELEFONEM (režim CONNECT) 

 
Zvukový přenos nastavení z PC do přijímače (funkce UpLink) 
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 nebo 
www.PolarFitnessTrainer.com. 
  
1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci UpLink z webu www.PolarFitnessTrainer.com nebo 

www.polar.fi. Proveďte v ní veškerá potřebná nastavení. 
2. Z Denního času přejděte do režimu Settings. 
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. 
 Pro úspěšný zvukový přenos z počítače přes UpLink potřebujete počítač s operačním systémem 

Windows 98 a novějším a se zvukovou kartou (kompatibilní se SoundBlaster), dále pak 
dynamický zvukový reproduktor nebo sluchátka. 

 
Infračervený přenos údajů z přijímače do PC (funkce WebLink) 
Tento model umožňuje přenést veškeré uložené záznamy, dlouhodobé statistiky a výsledky testů do 
osobní složky vytvořené v internetové databázi na www.PolarFitnessTrainer.com. 

 Pro úspěšný infračervený přenos do počítače přes WebLink potřebujete notebook s operačním 
systémem Windows 98 a novějším s vestavěným infračerveným portem. Pro přenos do stolních 
PC nabízíme interface připojitelný do USB či RS232 portu počítače. 

 
1. Zaregistrujte se na www.PolarFitnessTrainer.com. Cizojazyčná databáze obsahuje tréninkový 

deník včetně široké škály testů, výpočtů, dlouhodobých výsledků a relevantních článků. 
2. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci WebLink z webu www.polar.fi, zadejte do ní přístupové kódy 

z registrace a nastavte komunikaci s příslušným modelem. 
3. Na přijímači stiskněte v režimu Denního času tlačítko OK – zobrazí se nápis Exercise. 
4. Pomocí tlačítek ▲a▼ přejděte až do režimu Connect. Vstupte do režimu stiskem OK. 
5. Přibližte přijímač infračerveným portem (na displeji nahoře uprostřed) k infračervenému portu 

počítače (maximální vzdálenost 20 cm, tolerovaný úhel sklonu +- 15o. 
6. Aktivujte v programu WebLink funkci příjmu údajů z přijímače. 
7. Přenos údajů se spustí automaticky. Během tohoto přenosu dat nesmíte s přijímačem hýbat. 

 Jestliže byl přenos neúspěšný, přibližte přijímač k infračervenému portu počítače. 
 
Infračervený přenos údajů z přijímače do mobilního telefonu (funkce MobileLink) 
Tento model podporuje komunikaci s mobilním telefonem NOKIA 5140(i). 
Tento mobilní telefon disponuje aplikací Polar Fitness. Díky tomuto prográmku můžete ze svého 
přijímače přenést uložené tréninkové údaje přes infračervený port do mobilního telefonu. Poté je 
možné prohlížet si záznam v grafickém zobrazení přímo na displeji telefonu, ukládat jej do paměti a 
potažmo dlouhodobě vyhodnocovat zatížení přímo v mobilu. V souhrnné podobě se údaje ze 
záznamu dají poslat z NOKIA 5140 formou SMS na kompatibilní mobilní telefon nebo přes 
infračervený port přímo do počítače. Další informace o komunikaci mezi modely Polar a mobilními 
telefony Nokia najdete na stránkách www.polar.fi a www.nokia.fi. 
 


