
 
 
 
 

  M200פולאר 

 ק כף הידמדידת דופק מפרעם  GPS שולבמה שעון ריצ
 

 איך מתחילים? - מדריך להפעלה מהירה
 

 פולאר . כעת, חברו את"רצועה"כמתואר בפרק  נתקו את הרצועהנמצא במצב אחסון, והוא מתעורר עם הגדרתו. ראשית  200M Polar שעון

200M  לתוך מקור חשמלUSB 200 ששעוןעשויות לחלוף מספר דקות עד  -שימו לבתו במהלך ההגדרה. או להטעיןמנת -עלM .יתעורר 

  

   
 

פונים כלפי ארבעת הפינים של  USBכי ארבעת הפינים במחבר ודאו . USBמטען ישירות אל  200M -ה של USB -ה תוכלו גם להכניס את מחבר

 או מתאם החשמל. USBפתח 

 

 POLARשל  FLOWת עם מכשיר נייד ואפליקציי ת השעוןהגדר

 של המכשיר הנייד שלכם. Bluetoothבהגדרות  לאו Flowאפליקציית  בתוך( pairing)אנא שימו לב כי עליכם לבצע את הצימוד 

Bluetoothוהפעילו את  האינטרנטשלכם מחובר אל  המכשיר הניידודאו כי  .1
®

. 

 נייד שלכם.במכשיר ה Google Playאו  App Storeמתוך  Polar Flow appהורידו את  .2

 במכשיר הנייד שלכם. Flowפתחו את אפליקציית  .3

הקלידו קוד צימוד של את בקשת הצימוד ו אשרושלכם הנמצא בסמוך ותבקש מכם להתחיל לצמד אותו.  200Mתזהה את  Flowאפליקציית  .4

Bluetooth  200המופיע בתצוגתM  אל אפליקצייתFlow. 

 דש. אנו נדריך אתכם לאורך הליך הכניסה וההגדרה בתוך האפליקציה.שלכם או צרו חשבון ח Polarחשבון עם  היכנסו .5

 על מנת לקבל נתוני הדרכה ופעילות מדויקים ומותאמים אישית, חשוב שתדייקו בהגדרה.

  .200Mפולאר  עם יעברו סנכרוןוההגדרות שלכם  Save and Syncעם השלמת ההגדרה, הקישו על  .6

אנו נדריך  במחשב שלכם. FlowSyncוהתקינו את תכנת  flow.polar.com/startב. היכנסו אל תוכלו לבצע את ההגדרה במחשלחילופין, 

 אתכם לאורך הליך ההגדרה מתוך השירות האינטרנטי.

 

 ותרצוע

 

 לניתוק הרצועה

 .השעוןכופפו את הרצועה מצד האבזם על מנת לנתק אותה מן  .1
 החוצה מן הרצועה. השעוןמשכו את  .2
 
 

 לחיבור הרצועה

 למקום מן הצד התחתון של הרצועה. USBו את מחבר הכניס .1
 לסגור בנקישה את הקצה האחר של הרצועה למקומו.מתחו מעט את הרצועה מצד האבזם על מנת  .2
 משני הצדדים. לשעוןודאו כי הרצועה מתאימה  .3

 למעלהפונה הכבל  סימן



2 

  200M Polar  -השעון שלכם  הכירו את
 

 
 
 
 
 

 
 שמאל                           ןימי                                           

 
 
 
 
 
  

 
 

 יעד הפעילות / תפריט / אזור קצב הלב                                                                                    
 
 

 ית אימון.יהשהאו חזרה אל הרמה הקודמת בתפריט,  :((LEFT ישמאלהכפתור העל  קצרהלחיצה 
 

 תחילת צימוד וסנכרון.ול שעון ותאריךמצב לאימון, העצירת לחזרה לצפייה בשעה,  :(LEFT) ישמאלעל הכפתור ה לחיצה ארוכה
 

 אימונים.ה ף במסכיוודפדדפדוף בתפריט, בחירות  :(RIGHT) ניימיה כפתורה על לחיצה קצרה
 

 במהלך אימון. (LAPתחילת הקפה חדשה )מון, לת איהתחכניסה לתפריט, אישור בחירות,  :(RIGHT) על הכפתור הימיני לחיצה ארוכה
 

 במהלך אימון כאשר תסובבו את פרק כף היד לצפייה בתצוגה.ידלק יהתצוגה מסך 
 

 אישור    - לחיצה ארוכה על הכפתור הימני    ףודפד    - לחיצה קצרה על הכפתור הימני

  סיום -אליהשמלחיצה ארוכה על הכפתור     חזרה - שמאליהכפתור הלחיצה קצרה על 
        

 
  - עיקרייםמאפיינים 

 200M Polarעם  דופקמבוסס  ןאימו

תמקמו את שעון הריצה  אלמעל פרק כף היד, ממש מאחורי עצם הפרק.  השעוןאת רצועת  הדקובמהלך האימון,  הדופקלקבלת קריאה מדויקת של 
 ה תהיה הדוקה מדי.מעל עצם הפרק. החיישן מאחור חייב לגעת בעור שלכם, אך אסור שהרצוע

 

 תחילת אימון
 .השעוןוהדקו את רצועת  200Mדו את נע .1

 .200M בשעון RIGHT)) יןימ כפתור לחיצה ממושכת עלצפייה בשעה, לחצו במצב  .2

 .(RIGHT)ימין  כפתורבעזרת  sportהספורט לענף דפדפו  .3

 לפי מעלה על מנתכאשר התצוגה פונה כ עמדו במקוםצאו החוצה והתרחקו מבניינים גבוהים ומעצים.  .4

     כאשר שעון יפסיק להבהב כאשר יימצא האות.  GPSירטוט וסמל השעון. GPSלקלוט אותות לוויין 

200M ופיע בתצוגה.ישלכם קצב הלב  הדופקמצא את י 

 לתחילת הקלטת האימון. (RIGHT)ימין  כפתור לחיצה ממושכת עללחצו  .5

 

 במהלך האימון

בחרו מידע בו ברצונכם לצפות במהלך האימונים שלכם בתוך פרופיל . (RIGHT)ימין  כפתוראימון בעזרת ה בין התצוגות במהלךתוכלו לדפדף 

 .(RIGHT)ימין  ממושכת על כפתורבלחיצה  (LAPהקפה )בצעו   .ספורטה

 

 ה ועצירת אימוןיהשהי

ימין  כפתור. להמשך אימון, לחצו על (Recording paused)השהיית הקלטה תופיע הודעת . (LEFT)שמאל  כפתורלהשהיית אימון, לחצו על 

(RIGHT). 
 

 .((Recording endedסיום הקלטה ה. תופיע הודעת יבמצב השהי LEFT))שמאל  לחיצה ממושכת על כפתורלעצירת אימון, לחצו 

 לאחר האימון

 שירות האינטרנטבאו  Flow appמיד לאחר עצירת האימון. תקבלו ניתוח מפורט יותר באפליקציה  200M בשעוןאימון  סיכוםתקבלו 

 .Flow web serviceשל 

 

  מהרצועה ושטיפתם תחת מים זורמים לאחר כל אימון. השעוןעל ידי הפרדת  200Mשמרו על ניקיון 
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