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SPOJENÍ S POČÍTAČEM PŘES WEBSYNC 

 
Systémové požadavky na komunikaci s počítačem: 
• Operační systém: Microsoft Windows (2000 / XP / Vista) – 32 bitová verze 
    Intel Mac OS X 10,5 a novější 
• CD mechanika pro instalaci programu ProTrainer5 
• Volný USB port v PC pro zapojení interface DataLink / FlowLink 
 

 Spojení sporttesteru s interfacem DataLink probíhá na radiové frekvenci 2,4 GHz (W.I.N.D.). 
Jedinou podmínkou úspěšného přenosu je tedy dodržení maximální vzdálenosti 15 metrů mezi 
oběma přístroji, žádná přesná poloha ani sklon není vyžadována. Doporučujeme však sporttester 
před spojením s PC sundat ze zápěstí. 

 Do kolébkového interface FlowLink musíte sporttester před přenosem položit displejem dolů. 
Jakmile se na interface FlowLink rozsvítí zelené světýlko, začne probíhat automatická 
synchronizace s počítačem. 

 
Přenos záznamů do internetové databáze + přenos nastavení z databáze do sporttesteru 

 
V online aplikaci na adrese www.polarpersonaltrainer.com si po registraci a zadání sériového čísla 
svého přístroje vytvoříte osobní složku s tréninkovým deníkem online. Můžete podrobně 
vyhodnocovat jednotlivé záznamy a sledovat dlouhodobý vývoj své kondice (tréninkový deník 
online). Aplikace pro každý záznam dokáže prokreslit přehledné křivky tepové frekvence, 
nadmořské výšky, rychlosti, kadence, silového výkonu a teploty. Po měření s GPS senzorem umí 
také přímo v aplikaci prokreslit mapu. 
Online aplikace je k dispozici pouze v cizojazyčných verzích, nikoliv v češtině ! 
 
1. Zaregistrujte se na www.polarpersonaltrainer.com. 
2. Stáhněte si program WebSync ze sekce podpory na www.polar.fi (nebo 

www.polarpersonaltrainer.com a nainstalujte si ho do počítače. 
3. Do USB portu počítače zapojte interface DataLink / FlowLink. 
4. Spusťte v PC program WebSync a postupujte podle pokynů na obrazovce PC: 
5. RS300X / FT modely = v režimu Denního času položte sporttester displejem dolů na  FlowLink. 

Objeví se hláška Training computer synchronization started a začne synchronizace s PC. 
5. RCX5 + CS500 = ve sporttesteru přejděte z Denního času tlačítky ▲a▼ do režimu Connect. Po 

vstupu do režimu máte k dispozici tyto možnosti: 
a) Start synchronizing = spustí se obousměrná synchronizace s PC: záznamy se přenesou do 

počítače a z něj se naopak do sporttesteru nahrají nastavení a programy vytvořené v PC 
b) Remove pairings? = zvolte Yes, pokud si přejete zrušit sladění s konkrétním PC 
c) AutoSync = pokud zapnete automatickou synchronizaci (On), sporttester spustí 

synchronizaci, jakmile se přiblížíte k PC, aniž byste museli pohnout myší. 
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Přenos záznamů z RCX5 / CS500 do SW Polar ProTrainer5 

 
Záznamy ze sporttesteru Polar RCX5 a Polar CS500 můžete přenést na pevný disk počítače pro 
podrobnější analýzu v programu Polar ProTrainer5. 
Tento program je kompletně lokalizován do českého jazyka! 
 
• z RCX5 lze přenést soubory .hrm a .gpx 
• z CS500 lze přenést pouze soubory .hrm 
• soubor .hrm obsahuje údaje ze záznamu (TF, rychlost, nadmořskou výšku atd.) 
• soubor .gpx obsahuje souřadnicová GPs data, z nichž lze prokreslit trasu 
 
Nejprve musíte soubory přenést do PC přes program WebSync 
1. Stáhněte si instalační soubor programu WebSync z webu www.polar.fi (sekce Support – 

Software). Přímý odkaz na stažení nabízíme zde. 
2. Spusťte stažený instalační soubor a program WebSync nainstalujte podle pokynů na obrazovce 

do svého počítače. Spusťte v PC program WebSync a vyberte Training Computer. 
3. Do USB portu zapojte interface DataLink (viz. obrázek). 
4. Ve sporttesteru přejděte z Denního času tlačítky ▲a▼ do režimu Connect. 

Program WebSync čte ze sporttesteru nastavení… 
5. Po přečtení nastavení vyberte položku Training Data. 
6. Označte záznamy, které chcete přenést do PC, a klikněte na Export selected. 
7. V otevřeném okně zvolte místo na disku, kam se mají soubory .hrm a .gpx uložit. Program 

automaticky navrhuje pro umístění souborů tato umístění: 
a) Windows XP: C:\Documents and Settings\jméno uživatele 
b) Windows Vista a Windows 7: C:\User\ jméno uživatele 

 
 Doporučujeme ukládat soubory přímo do složky 
programu ProTrainer5. Její umístění: 
a) C:\Program Files\Polar\ProTrainer\jméno 

uživatele\rok (pro verzi SW 5.35.165 a starší) 
b) C:\Users\Public\Polar ProTrainer (pro verzi SW 

5.40.171 a novější) 
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8. Po volbě umístění se spustí přenos záznamů do PC. Objeví se obrazovka Exporting HRM file...  

 
9. Po skončení přenosu záznamů do PC vidíte jednu 

z následujících hlášek: 

a) Training data exported = přenos proběhl 
úspěšně, soubory .hrm a .gpx jsou uloženy na 
pevném disku počítače ve Vámi zvolném 
umístění. 

b) Failed to export training data = přenos se 
nezdařil. Přepněte sporttester do režimu Connect 
→ Start a spusťte znovu synchronizaci 
s programem WebSync.  
 

10. Ukončete program WebSync klepnutím na Close.  
 

 
 
 
 
 
 
Otevření přenesených záznamů v programu ProTrainer5 

1. Spusťte program ProTrainer5. 
2. V kalendáři klepněte dvakrát na den, k němuž 

chcete přidat příslušný záznam. 
3. Otevře se tréninkový deník. Klepněte na ikonku 

Přidat nový záznam (vpravo nahoře). 
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4. Klepněte na ikonku se sponkou (vpravo dole: Přidat – Přidat záznam…). 
5. V otevřeném okně vyberte soubor z umístění, kam jste ho uložili při přenosu do PC. 

6. Označte příslušný .hrm soubor (soubory jsou 
uloženy ve formátu 
“rokrokměsícměsícdenden.hrm = například 
110423.hrm) a klepněte na Otevřít. 

7. Příslušný záznam se přidá do kalendáře na den, 
který jste sami zvolili. 

8. Pokud jste společně s .hrm záznamem pořídili 
také soubor .gpx (tedy po měření s GPS 
senzorem), souřadnicové informace se 
automaticky přidají do deníku k příslušnému 
záznamu. 

 
 
 

 
Prokreslení trasy v Google Earth 
Ze souboru .gpx s uloženými souřadnicemi můžete prokreslit absolvovanou trasu v Google Earth: 
1. Stáhněte a nainstalujte si program Google Earth. 
2. V programu ProTrainer5 otevřte tréninkový deník. Klepněte na ikonku s mapou. 
3. V otevřeném náhledu klepněte na ikonu Google Earth. 
4. Spustí se program Google Earth, v němž se prokreslí Vámi absolvovaná trasa. 
 

 
 
 
 
 
 
 


