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CS500 – chyba synchronizace s WebSync
Pokud se synchronizace CS500 s WebSync stopne na cca 90% a objeví se hláška “Connection to wrist unit
lost“, postupujte takto:

1. Stáhn te si nejnov jší testovací verzi WebSync (2.1.2.1069):

a) Windows PC: http://www.support.polar.fi/downloads/WebSync/WebSync_2_1_2_1069.exe
b) Mac OS X: http://www.support.polar.fi/downloads/WebSync/WebSync_2_1_2_1069.dmg

2. Restartujte po íta .
3. Zkuste data p enést znovu p es nov  staženou testovací verzi WebSync (2.1.2.1069).
4. Pokud se p enos nepovede a objeví se znovu hláška “Connection to wrist unit lost“, prozkoumejte soubor

se záznamem o p enosu (WebSync Log):

a) Windows XP: C:\Documents and Settings\your username\Application Data\PolarWebSync\_websynclog.txt
b) Windows Vista/7: C:\Users\your username\AppData\Roaming\Polar WebSync\_websynclog.txt
c) Mac OS X: Users/username/.websynclog

5. Pokud záznam o p enosu kon í v tou “Training computer unconnected“, jedná se o závažný problém a
enos kon í vždy neúsp šn  ukon ením spojení s CS500.

6. Vym te zákazníkovi CS500 a DataLink za nové a p vodní odešlete k distributorovi na vým nu spolu
s t mito užite nými údaji:
- typ a verze opera ního systému v PC
- soubor WebSync Log se záznamem o p enosu
____________________________________________________________________________________

5. Pokud se ve WebSync Logu objeví hláška “2010-11-06T09:35:10 Exercise result 2010-11-02T09:27:17 is
not stored“, poznáte podle ní, který záznam zp sobuje potíže p i synchronizaci (“Exercise result“ =
úsp šný p enos x “is not stored“ = neúsp šný p enos)

6. V tom p ípad  také vym te zákazníkovi CS500 a DataLink za nové a p vodní odešlete k distributorovi na
vým nu spolu s t mito užite nými údaji:
- po et automatických mezi as
- po et ru  zm ených mezi as
- použité sníma e rychlosti
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