
POLAR WebLink 2.0 instalace a nastavení aplikace pr o přenos dat

Apliakce slouží k přenosu zaznamenaných dat, souborů
uložených v paměti přístrojů do internetové databáze
vhodné k archivaci tréninků - jinými slovy, nahrazuje
ručně psaný tréninkový deník.

Proti klasickému deníku umožňuje sestavení
tréninkového plánu na následující období vhodné
zejména pro začínající a mírně pokročilé sportovce.

Spolupracuje s modely:

Polar F6, F11, F55
Polar RS200, RS200sd, CS200, CS200cad
Polar S410, S510, S520, S610, S610i, S625X, S710,
S720i, S725, S725X, S810, S810i
Polar AXN500, AXN700

1. INSTALACE

Spusťtě instalační soubor WebLink.exe postupujte intuitivně podle průvodce programu. Po spuštění následují níže
uvedené případy ( platí pro první instalaci programu )

Příprava instalace Oznámení o instalovém programu - pokračujte NEXT

Seznámení s podmínkami používání - nutné označit
horní pole - souhlasím - I accept the thems…..

Umístění programu na vašem disku - ponechejte a
pokračujte NEXT



Souhrné informace před instalací. Pokračujte tlačítkem
INSTALL

Průběh instalace

Před dokončením instalace:
Zaškrtněte pole pokud chcete okamžitě spustit program
Nezaškrtávejte pole pokud chce instalaci jen dokončit

Pokračujte FINISH

Na ploše monitoru se vám zobrazí níže uvedená 
ikona pro spouštění programu Polar WebLink.



2. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ PROGRAMU

Uvítání do programu - pokračujte START

Při prvním spuštění programu přejdete ihned do jeho 
nastavení.
Zvolte typ přístroje (Wrist unit), který používáte - model 
naleznete na zadní straně hodinek, cyklocomputeru nebo na 
obalu, případně v záručním listu.
Dle typu vybraného modelu zvolte následně způsob přenosu 
dat (Communication port)

Pro modely S610/610i, S710/720, S725/S725/S625X
a S810/810i, AXN500, AXN700

Vyberte port IrDA pokud používáte integrovaný nebo
externí interface s kabelem USB.

Vyberte jeden z COM portů používáte-li externí
interface s koncovkou kabelu RS232 - sériový port

Nikdy nevybírejte port USB - závádějící položka.
Pro model F55 lze zvolit jen IrDA

Pro modely CS200/CS200cad, RS200/RS200sd, F6,
F11, S410, S510/520

Vyberte SonicLink.

V případě neúspěšného přenosu dat zvlote SonicLink
Low Volume.

Pro technologii SonicLink je nutné vlastnit obyčejný
mikrofon třeba z náhlavní soupravy či jiný.



Rozšířené volby u n ěkterých model ů

Platí pro:
Polar S610, S610i, S625X, S710, S720i, S725, S725X,
S810, S810i, AXN500, AXN700

Platí pro:
Polar F55

Po výb ěru modelu máte možnost zvolit, která data se
budou do internetové databáze p řenášet.

Exercise Files:
1) Před přenosem jste dotázáni, které záznamy, tréninky
chcete odeslat do databáze

2) Automaticky pošle jen nové záznamy

Doporučujeme používat volbu 2.

Po výb ěru modelu máte možnost zvolit, která data se
budou do internetové databáze p řenášet.

Exercise Files:
1) Před přenosem jste dotázáni, které záznamy, tréninky
chcete odeslat do databáze

2) Automaticky pošle jen nové záznamy

Doporučujeme používat volbu 2.

Keeps U Fit - Own Workout Program:
1) Vždy jste dotázáni, který ze dvou programů právě
užíváteb ( Keeps U Fit nebo Own Workout )
2) Sestavený program pomocí hodinek odešle do
databáze, kde je následně zobrazen v přehledné podobě
3) Sestavený program na internetu, v internetové
databázi je předán do hodinek a vy můžete podle něj
trénovat.



Nastavení uživatelského jména a hesla pro p řístup do databáze

Před zadáním je nutné provést registraci na
www.PolarPersonalTrainer.com v příslušné databázi - viz
návod registrace.

Do pole UserName zadejte vaše uživatelské jméno, které
je vždy ve tvaru vaší e-mailové adresy.

Do pole Password zadejte vámi nastavené heslo, které
jste zadali v registraci do databáze.

V případě ztráty hesla je možné získat nové po zadání
správné e-mailové adresy na domovské stránce
www.PolarPersonalTrainer.com

Po zadaní uzavřete nastavení programu tlačítkem OK.

Po stisku tlačítka OK se začne aplikace přihlašovat k
vašemu účtu na internetu. V černém pásu je zobrazen
nápis CHECKING WEB SEVICE….

Při dalším spuštění programu dojde rovnou k přechodu
na toto okno a přihlášení do internetové aplikace.

Před spuštěním je nutné mít zapnutý internet.

Po úspěšném přihlášení do internetové aplikace je
zobrazena hláška

HELLO "vaše jméno" - WELCOME TO POLAR
WEBLINK

V případě, že se spojení nepodařilo, jste vráceni na
předchozí okno.

Talčítkem Continue přejděte k přenosu zaznamenaných
tréninků do databáze.



Uvedený příklad zobrazení je pro modely užívající
zvukový přenos signálu - Polar SonicLink.

Před přenosem je nutné mít připojený mikrofon. Jeho
funkci snadno ověříme tak, že do něj budeme třeba mluvit
a pole pod tlačítkem Cancel se bude rozsvěcet podle
hlasitosti vašeho hlasu jak je znázorněno na níže uvedém
obrázku. V případě, že se pole nerozsvěcí, je mirkofon
špatně připojený.

Je-li váš mirkofon připravený, nastavte svůj přístroj do
módu přenosu dat.

Polar RS200 - v režimu denního času stiskněte pravé
dolní tlačítko - zobrazí se nápis CONNECT. Stiskněte
červené tlačítko - zobrazí se SEND a RECEIVE.
Vybranou položku SEND potvrďte červeným tlačítkem -
zobrazí se EXERCISE a FOLLOW-UP. Pokud vyberete
první možnost EXERCISE, budete odesílat jednotlivé
záznamy jednotlivě. Vyberete-li položku FOLLOW-UP,
pak po stisku červeného tlačítka dojde k přenosu dat -
přístroj je nutné mít u mikrofonu.

Úspěšný přenos je signalizován přibývající hodnotou
čísla v %. Rozsvěcející se barevné pole signalizuje
pouze intezintu, hlasitost zvukového signálu.



Dokončení přenosu dat je potvrzeno hláškou, která uvádí
počet nových přenesených tréninků.

V pravé dolní části okna se nyní můžete přihlásit do vaší
databáze, internetového deníku a shlédnout v něm
odeslané a starší záznamy tréninků.


