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 איך מתחילים
 

 תואםעם כבל  USBאו מטען  USBחברו אותו לשקע  השעון , להדלקה ולטעינת .1
 שהגיע בתוך המארז.

  

 
 
שלוש  מאפשר. השעון ההתקנהבחרו בשפה שלכם ובשיטת  ,השעון תקנתלה .2

) C) במחשב שלכם או (B( ) במכשיר הטלפון שלכםA( התקנה: להתקנהאפשרויות 
בשעון שלכם. עיינו באפשרויות באמצעות העברת הצג למעלה או למטה. הקישו על 

 .Bאו  Aהצג לאישור הבחירה שלכם. אנו ממליצים על אפשרות 
 

לדייק על מנת להשיג את נתוני האימון והפעילות המדויקים והאישיים ביותר, חשוב 
 הגדרות בזמן ההתקנה.ב
 

במהלך ההתקנה.  ו, אנו ממליצים לכם להתקין אותעדכון קושחה זמין וקייםבמידה 
 דקות. 10עד  לארוךההתקנה עשויה 

 
A  הטלפון שלכם התקנה דרך 

של הטלפון  Bluetoothולא בהגדרות  Polar Flowציית באפליקעליכם לבצע פעולת שיוך 
 שלכם.

 .®Bluetoothוהפעילו את פונקציית  לאינטרנטוודאו כי הטלפון שלכם מחובר  .1
 .Google Playאו  App Storeמתוך  Polar Flowאפליקציית הורידו את  .2
מזהה את השעון שלכם  Flowטלפון שלכם. אפליקציית ב Flowפתחו את אפליקציית  .3

 .Startבקשת מכם להתחיל בפעולת השיוך שלו. הקישו על לחצן ומ
ד הפין בשעון שלכם טלפון שלכם. אשרו את קוב Bluetoothאשרו את בקשת שיוך  .4

 סתיים.ותהליך השיוך י
תקבלו הכוונה במהלך שלכם או צרו חשבון חדש.  Polarחשבון  בעזרת התחברו .5

 ההרשמה וההתקנה בתוך האפליקציה. תהליך
 יהיו מסונכרנותוההגדרות שלכם  שמור וסנכרןיימתם עם ההגדרות, הקישו על לאחר שס

 עם השעון שלכם.
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B  התקנה על המחשב שלכם 
תוכנת  התקנה שללאחר מכן  ובצעו הורדה flow.polar.com/startלכתובת  הכנסו .1

 למחשב שלכם. Polar FlowSync העברת הנתונים 
אתכם בתהליך  ננחהרו חשבון חדש. אנו שלכם או צ Polar -ה הרשמו בעזרת חשבון .2

 .Polar Flowשל  באתרשלכם  גדרותוההההרשמה 
 

C  התקנה בשעון שלכם 
 והקשה לאישור הבחירה שלכם. הצגהחלקה על כוונו את ההגדרות באמצעות  .1
 לחזרה ולשינוי ההגדרות. BACKלחצו על לחצן   .2

עדיין אינו מחובר שעון שלכם ת ההתקנה מהשעון, הבזמן שאתם מבצעים א
חשוב שתבצעו את ההתקנה בשלב מאוחר יותר באמצעות . Polar Flowלאפליקציית 

תוכלו  Flow. באפליקציית Ignite לשעוןלקבלת העדכונים האחרונים  Bאו   Aאפשרות
 שלכם. קדמותולעקוב אחר ההתלצפות גם בניתוח מפורט יותר של האימון 

 
 

  Polar Igniteהכירו את 
  

 
 

 פונקציותמקשי 
 הקישו על הצג לאישור בחירות ולבחירת פריטים. •
 . BACKחזרו, השהו ועצרו בעזרת לחצן  •
 .לכניסה לתפריט BACKבזמן צפייה לחצו על לחצן  •
 לתחילת תהליך השיוך והסנכרון. BACKלחצו לחיצה ארוכה על לחצן  •
 מטה לגלילה.ל המסך למעלה או להעבירו את האצבע ע •
 במסכים שונים.לצפייה  "זמן צפייה"סך שמאלה או ימינה בהעבירו את האצבע על המ •

 ."צפייה במידע מפורט יותר"הקישו ל
 .שוניםאימון במסכי העבירו את האצבע על המסך שמאלה או ימינה בזמן אימון לצפייה  •
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 Polar Igniteאיך לענוד נכון את 

 
שורש כף היד. להשגת קריאות מדויקות של  םמאחורי עצ צמודבון שלכם מקמו את השע

 :במהלך אימון קצב לב
הרכיבו את השעון בחלק העליון של שורש כף היד שלכם, לכל הפחות ברוחב של אצבע  •

 מעצם שורש כף היד.
חזקו את רצועת שורש כף היד מעט יותר חזק סביב שורש כף היד שלכם. החיישן  •

מהודק כך שלא  חייב להיות שעון הכם ושמאחור חייב להיות במגע קבוע עם העור של
 הזרוע שלכם.יזוז על 

  
 עצם שורש כף יד                                     

 
 
 
 
 
 
 

או מעקב שינה, שחררו את רצועת שורש כף היד על מנת לאפשר לעור  קדופבעת מדידת 
 . )הודק חזק על הידלא חייב להיות מהשעון  םיו-היוםבמהלך (  שלכם לנשום

 
 Igniteבשעון הכושר הטיפול 

 לפנית מי ברז זורמים לאחר כל אימון. תח שטיפתושמרו על השעון שלכם נקי באמצעות 
הכבל. נגבו ולחות, אבק או לכלוך על מגעי הטעינה של השעון  טעינה, אנא וודאו שאין

 .שהוא רטובאין להטעין את השעון בזמן בעדינות את הלכלוך או את הלחות. 
 

 התחילו להתאמן
 את רצועת שורש כף היד.  והדקוהרכיבו את השעון שלכם  .1
ר , ולאחStart trainingלכניסה לתפריט הראשי, הקישו על  BACKן לחצו על לחצ .2

 מכן הזיזו את האצבע שמאלה או ימינה לבחירה בפרופיל הספורט.
 המתינו עד שקצב הלב שלכם מוצג בתוך העיגול הירוק. .3
 לתחילת הקלטת האימון. פרופיל הספורט הקישו על  .4
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 ה ועצירת האימוןיהשהי
 

. ספורט פרופיל הן. להמשך האימון, לחצו שוב על להשהיית האימו BACKעל לחצן לחצו 
להופעת עד  BACKלחצו לחיצה ארוכה על לחצן בזמן השהיית האימון  : האימוןלהפסקת 

 על גבי הצג. Recording ended המשפט
צאו והתרחקו מבניינים גבוהים ומעצים. שמרו על שעון ללא  :GPSאימון עם 

. העיגול מסביב GPS ניים שלתזוזה כשהצג פונה כלפי מעלה לקליטת אותות לוויי
 מוכן. GPS -יהפוך לצבע ירוק והשעון ירטוט ברגע שה GPS -לסמל ה

 
נייד שלכם ב  Flowעם אפליקציית  תאוטומטיהשעון שלכם מסנכרן את נתוני האימון 

 פועלת.  Flowואפליקציית  Bluetoothבמידה ומכשיר הטלפון שלכם נמצא בטווח 
 

 מפרט טכני
 mAh LI-POL 165ללת סו  סוג סוללה:

 חיישן אופטי פנימי  חיישן קצב לב:
 )ולא לצלילה  בלבד ולרחצה   ה(מתאים לשחיי M 30  עמידות במים:

 
 חומרים
 , פלדת אלחלד.,PMMA, זכוכית, ABS+GF   מכשיר: 

 , פלדת אלחלד(תלוי בצבע) או סיליקון TPU   :רצועה
 יילון, פלדת פחמן, נPA66+PA6, ,PC ,TPE פליז   כבל:

 
 מילי 2.3הספק מרבי של בו GHz 2.480 - 2.402 עובד בתדרים של  ISMהרדיו  רוחב פס 

 .וואט
Polar Precision Prime לבת מדידת דופק אופטית, עושההחיישן המש, טכנולוגיית 

ת המגע של שימוש בכמות מאוד קטנה ובטוחה של זרם חשמלי על העור במטרה למדוד א
 המכשיר לשורש כף היד שלכם לשיפור הדיוק.
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