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NASTAVENÍ PARAMETRŮ SPORTTESTERU RCX5 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 dodržení vzdálenosti nejvýše 5 metrů mezi oběma 
přístroji, žádná přesná poloha ani sklon není vyžadována. Doporučujeme však sporttester před 
spojením s PC sundat ze zápěstí. 

 
1. Stáhněte si program WebSync ze sekce podpory na www.polar.fi (nebo 

www.polarpersonaltrainer.com a nainstalujte si ho do počítače. 
2. Do USB portu počítače zapojte interface DataLink. 
 

 Pokud se na DataLinku nerozbliká červené světýlko, pomůže restart počítače. Interface 
DataLink funguje správně pouze tehdy, když na něm červené světýlko bliká.  

 
3. Ve sporttesteru přejděte do režimu Connect a spusťte synchronizaci.  
4. Spusťte v PC program WebSync a klepněte na pole Training computer. 
5. Otevře se okno obsahující tyto položky: 

a) Sport profiles = můžete vytvořit nové sportovní profily a přenést je do sporttesteru. Postup 
včetně ilustrací najdete níže v tomto dokumentu. 

b) User settings = nastavení uživatele (rychlejší než pomocí tlačítek přímo ve sporttesteru) 
c) Device settings = umožňuje změnit nastavení parametrů sporttesteru (General, Watch a 

Logo) - podrobnosti nastavení najdete v manuálu ke sporttesteru v kapitole Settings. 
d) Training data = export záznamů ze sporttesteru do zvolené složky v počítači. Uloží se 

záznamy .hrm a .gpx pro pozdější otevření v programu ProTrainer5. 
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Nastavení novýh sportovních profilů do sporttesteru: 
 

 Sporttester standardně nabízí 4 profily: Running, Cycling, Swimming a Other Sport. V počítači 
můžete vytvořit dalších max. 15 nových sportovních profilů a přenést je do sporttesteru. 

 
1. Ve sporttesteru přejděte do režimu Connect a spusťte synchronizaci.  
2. Spusťte v PC program WebSync a klepněte na pole Training computer. 
3. V otevřeném okně označte položku Sport profiles - viz obr. 1. 
4. Klepněte na ikonu se symbolem (+) - viz obr. 2. 
5. Zadejte název sportovního profilu, přidělte mu ikonu a snímače, které bude užívat (viz obr. 3). 
6. Klepněte na tlačítko Save. Sportovní profil se přenese do sporttesteru - viz obr. 4.. 
 

 Nový sportovní profil nyní můžete upravovat ve sporttesteru a používat pro svá cvičení. Při 
dalším spojení s PC se záznamy pořízené v tomto profilu přenesou na polarpersonaltrainer.com. 
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