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Cher client, 
Félicitations! Nous vous remercions d’avoir choisi le cardiofréquencemètre Polar F11™!

Le modèle Polar F11 vous aidera à atteindre vos objectifs personnels de forme.

Le cardiofréquencemètre Polar F11 propose la fonction Programme d’exercice “Polar Keeps U Fit™’’*, qui 
vous permet de créer un Programme d’exercice personnalisé, de tenir un journal de vos séances d’exercices, 
et de suivre votre progression. Le Programme est basé sur votre niveau actuel de forme aérobie, mesuré par 
le Polar Fitness Test™. Sélectionnez votre type de programme et le volume d’exercice que vous souhaitez 
effectuer, et le cardiofréquencemètre Polar vous propose automatiquement un Programme d’exercice 
personnalisé. Portez votre cardiofréquencemètre pendant vos séances d’exercices et consultez ensuite les 
données enregistrées dans le Journal Electronique. Dans le Journal vous pouvez suivre vos progrès et les 
comparer avec vos objectifs. Réalisez le Fitness Test une fois par mois pour voir l’évolution de votre forme 
sur le long terme.

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à l’utilisation et l’entretien de votre cardio-
fréquencemètre. Nous vous invitons à le lire attentivement afi n de vous familiariser avec ses différentes 
fonctions et utiliser ainsi votre cardiofréquencemètre Polar de façon optimale.

Consultez aussi nos différents sites Internet pour obtenir des conseils d’utilisation ou d’entraînement 
adaptés, ainsi que d’autres services utiles : www.PolarFitnessTrainer.com et www.polar.fi 

*“Gardez la Forme’’

INSTRUCTIONS RAPIDES POLAR F11
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données comme 
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dépense calorique 
pendant vos 
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Visualisez en detail 
les données de votre 
dernière séance 
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pour la semaine, et vérifi ez que vous atteignez les objectifs prévus.
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Beste Polar gebruiker,
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Polar hartslagmeter.

De Polar F11™ Fitness hartslagmeter helpt u om uw persoonlijke doelen op het gebied van conditie te bereiken.

Een van de onderdelen van de Polar F11 Fitness hartslagmeter is het Polar Keeps U Fit™ Workout Program, 
waarmee u een persoonlijk trainingsprogramma kunt instellen, een logboek van uw trainingssessies kunt 
bijhouden en uw vorderingen kunt volgen. Als uitgangspunt voor het programma dient uw huidige aërobe 
conditie, die wordt gemeten met de Polar Fitness Test™. Aan de hand hiervan wordt het programma 
afgestemd op uw persoonlijke situatie. Na het invoeren van het programma van uw keuze en de trainings-
belasting geeft de Polar F11 Fitness hartslagmeter u een trainingsprogramma. Als u de Polar hartslagmeter 
tijdens uw trainingssessies gebruikt, kunt u na het sporten de in het elektronische logboek geregistreerde 
gegevens controleren. In het logboek kunt u uw vorderingen vergelijken met uw streefwaarden. Als u één keer 
per maand de Fitness Test doet, weet u hoe uw conditie zich op lange termijn ontwikkelt.

Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om dit product te gebruiken en te onderhouden. 
Lees de gebruiksaanwijzing door, zodat u weet hoe u de functies kunt gebruiken en maximaal rendement haalt 
uit de Polar hartslagmeter.

De beste product- en trainingstips en andere service met een toegevoegde waarde zijn te vinden op onze 
websites: www.PolarFitnessTrainer.com en www.polar.fi 
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1.1 ONDERDELEN VAN HET PRODUCT
De productset van de Fitness hartslagmeter bevat de 
volgende onderdelen:

1. AAN DE SLAG - DE POLAR F11 AANPASSEN AAN UW PERSOONLIJKE WENSEN

Polsunit
In de polsunit bevindt zich 
het Polar Keeps U Fit Workout 
Program. Met de polsunit kunt 
u uw programma instellen, 
bijwerken en volgen. 

Polar WearLink™ 
gecodeerde borstband
Het zendgedeelte verzendt 
uw hartslagsignaal naar de 
polsunit.
De elektroden in het elastische 
bandje meten uw hartslag.

Gebruiksaanwijzing en Snel van start
Deze gebruiksaanwijzing bevat de informatie die u 
nodig hebt om de Polar Fitness hartslagmeter te kunnen 
gebruiken. Als u gaat sporten, kunt u de functiewegwijzer 
meenemen die u vindt in Snel van start.

Datacommunicatie 
Met de Polar Fitness hartslagmeter hebt u de mogelijkheid 
gegevens van de polsunit over te dragen naar een pc. 
Zie voor meer informatie “Extra voordelen van de Polar 
toepassingen - Datacommunicatie”.

 5.3 TOTALS FILE (TOTALENBESTAND) ........................................................................................................................... 50
 5.4 LOGBOEK .............................................................................................................................................................. 52
 5.5 WEKELIJKSE EN MAANDELIJKSE EVALUATIE ........................................................................................................... 55

6. EXTRA VOORDELEN VAN DE POLAR TOEPASSINGEN - DATACOMMUNICATIE ................................................................... 57
7. INSTELLINGEN ................................................................................................................................................................ 58
 7.1 HORLOGE-INSTELLINGEN ...................................................................................................................................... 58
 7.2 HARTSLAGINSTELLINGEN ...................................................................................................................................... 66
 7.3 GEBRUIKERSINSTELLINGEN .................................................................................................................................. 67
 7.4 ALGEMENE INSTELLINGEN ..................................................................................................................................... 71

8. ONDERHOUD ................................................................................................................................................................... 73
9. VOORZORGSMAATREGELEN ............................................................................................................................................ 75
 9.1 DE POLAR HARTSLAGMETER EN INTERFERENTIE ................................................................................................... 75
 9.2 MOGELIJKE RISICO’S TIJDENS HET TRAINEN BEPERKEN MET UW HARTSLAGMETER ............................................... 76

10. VEELGESTELDE VRAGEN ................................................................................................................................................. 77
11. TECHNISCHE GEGEVENS ................................................................................................................................................. 79
12. INTERNATIONALE GARANTIE ........................................................................................................................................... 81
13. AANSPRAKELIJKHEID ...................................................................................................................................................... 82
14. INDEX ............................................................................................................................................................................. 83
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 Het hart met kader geeft 
de gecodeerde transmissie van 
uw hartslag aan. Zie voor meer 
informatie “Hartslagmeting”.

 Het registratiesymbool geeft 
aan dat de trainingsregistratie 
ingeschakeld is.

 Het geluidssymbool geeft 
aan dat het hartslagzonealarm 
is ingeschakeld. Zie voor meer 
informatie “Functies tijdens de 
training”.

Symbolen
De menuniveau-indicator geeft 
het aantal menuonderdelen aan. 
Wanneer u de menu’s doorloopt, 
geeft het symbool  aan waar in het 
menuniveau u zich bevindt. 
Het symbool  geeft het totale aantal 
menuonderdelen aan.

In de onderliggende instellingen 
geeft het symbool  het totale 
aantal instellingen aan en geeft het 
knipperende symbool  de instelling 
aan die u aanpast.

 De envelop herinnert u eraan dat u 
de trainingen van de vorige week moet 
controleren of de Polar Fitness Test 
moet doen. Zie voor meer informatie 
“Wekelijkse en maandelijkse 
evaluatie”.

 Het batterijsymbool geeft aan dat de 
batterij in de polsunit bijna leeg is. 
Zie voor meer informatie “Onderhoud”.

 Het alarmsymbool geeft aan dat 
het alarm ingeschakeld is. 
Zie voor meer informatie “Horloge-
instellingen”.

1.2 KNOPPEN EN SYMBOLEN OP DE POLSUNIT
Opmerking: Een knop die kort wordt ingedrukt (ongeveer één seconde), activeert andere functies dan een knop die langer wordt ingedrukt 
(ten minste twee seconden).

Light
• De verlichting inschakelen. 

Als u de knop Light ingedrukt houdt, kunt u: 
 alle knoppen, met uitzondering van de knop Light, 

vergrendelen en ontgrendelen in de tijdweergave of 
wanneer de trainingsgegevens worden geregistreerd. 
Houd de knop Light ingedrukt totdat Buttons Locked 
(knoppen zijn vergrendeld) of Unlocked (knoppen zijn 
ontgrendeld) wordt weergegeven.

Back
• Het weergegeven menu verlaten en teruggaan 
 naar het vorige niveau.
• De selectie annuleren en de instelling 
 ongewijzigd laten.
• Het alarm uitzetten. 

Als u de knop Back ingedrukt houdt, kunt u:
• Vanuit elk menu terugkeren naar de tijdweergave.
• Vanuit de tijdweergave naar de horloge-  
 instellingen gaan. 

• Naar de volgende functie of menuniveau.
• De geselecteerde, knipperende waarde   
 verhogen als  wordt weergegeven op het  
 display.

Als u de knop  ingedrukt houdt, kunt u:
• Het displaylogo in de tijdweergave wijzigen.
• De gegevens in de bovenste rij van de   
 registratiefunctie in Exercise (Training)   
 wijzigen.

OK 
• Vanuit de tijdweergave naar een menu gaan.
• Het weergegeven menu openen.
• Uw selectie bevestigen.

Als u de knop OK ingedrukt houdt, kunt u vanuit 
de tijdweergave de registratie van de training 
starten. 

• Naar de vorige functie of menuniveau.
• De geselecteerde, knipperende waarde
 verlagen als  wordt weergegeven op het  
 display.

Als u de knop  ingedrukt houdt, kunt u vanuit 
de tijdweergave de tijdzone wijzigen.

Heart Touch
Als de functie Exercise (Training) actief is, 
kunt u zien hoe laat het is door de polsunit 
dicht bij het Polar logo op de borstband 
te houden.
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6. Date (Datum): Selecteer de maand (mm) of dag (dd) met  / . Druk op OK.
 • Selecteer de dag (dd) of maand (mm) met  / . Druk op OK.
 • Selecteer het jaar (yy) met  / . Druk op OK.
7. Units (Eenheden): Selecteer kilo’s en centimeters (KG/CM) of Engelse ponden en voeten (LB/FT) met  / . Druk op OK.
Opmerking: De geselecteerde eenheden zijn tevens van invloed op de wijze waarop de calorieën worden weergegeven. Als u lb/ft selecteert, 
worden de calorieën weergegeven als Cal. Als u kg/cm selecteert, worden de calorieën weergegeven als kcal. 

8. Weight (Gewicht): Stel uw gewicht in met  / . Druk op OK.
Opmerking: Als u de verkeerde eenheden hebt geselecteerd, kunt u deze alsnog wijzigen door de knop Light ingedrukt te houden.

9. Height (Lengte): Stel uw lengte in met  / . Druk op OK.
Opmerking: Als u lb/ft als eenheid hebt geselecteerd, moet u eerst voeten en vervolgens inches instellen.

10. Birthday (Geboortedatum): Selecteer de maand (mm) of dag (dd) met  / . Druk op OK.
 • Selecteer de dag (dd) of maand (mm) met  / . Druk op OK.
 • Selecteer het jaar (yy) met  / . Press OK.
11. Sex (Geslacht): Selecteer MALE (Man) of FEMALE (Vrouw) met  / . Druk op OK.
12. SETTINGS OK? (Instellingen ok?) wordt weergegeven. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK.
 Als u Ja selecteert, worden de instellingen bevestigd en kunt u de Polar hartslagmeter gaan gebruiken.
 Als u Nee selecteert, kunt u de basisinstellingen wijzigen. Druk op de knop Back totdat u weer bij de instelling bent die 
 u wilt wijzigen.

1.3 BASISINSTELLINGEN 
Wanneer u het product voor het eerst gebruikt, begint u met de functie Basisinstellingen. U hoeft de polsunit met een leeg 
display slechts eenmalig te activeren. Wanneer de polsunit eenmaal is geactiveerd, kunt u deze niet meer uitschakelen.
U kunt de basisinstellingen desgewenst ook vanaf uw computer overbrengen naar de polsunit. Zie voor meer informatie 
“Datacommunicatie”.

Opmerking: Wees zorgvuldig bij het opgeven van de instellingen, want ze beïnvloeden de nauwkeurigheid van het Polar Keeps U Fit Workout 
Program.

1. Activeer de polsunit door op een willekeurige knop te drukken. Op het display worden alleen maar cijfers weergegeven.  
 Druk op OK.
2. WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD (Welkom in de Polar Fitness wereld) wordt weergegeven. Druk op OK om naar de  
 instellingen te gaan. 
3. Language (Taal): Druk op  /  om taal te selecteren. Druk op OK. 
4. START WITH BASIC SETTINGS (Start met de basisinstellingen) wordt weergegeven. Druk op OK om naar de   
 basisinstellingen te gaan.
5. Time (Tijd): Druk op  /  om 12 H (12-uursnotatie) of 24 H (24-uursnotatie) te selecteren. Druk op OK.
 12-uursnotatie: de tijd wordt weergegeven van 1 tot 12 uur ‘s morgens (AM) of ‘s middags (PM). Bij Date (datum) en  
 Birthday (geboortedatum) moet u eerst de maand en daarna de dag opgeven (mm.dd).
 • Selecteer AM (‘s morgens) of PM (‘s middags) met  / . Druk op OK.
 • Stel het uur in met  / . Druk op OK.
 • Stel de minuten in met  / . Druk op OK.
 24-uursnotatie: de tijd wordt weergegeven van 0 tot 23 uur. Bij Date (datum) en Birthday (geboortedatum) moet u eerst  
 de dag en daarna de maand opgeven (dd.mm).
 • Stel het uur in met  / . Druk op OK.
 • Stel de minuten in met  / . Druk op OK.
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3. Stel de lengte van het elastische bandje zo in dat de borstband strak maar comfortabel zit.  
 Bevestig de band precies onder de borstspieren om uw borst en klik de tweede sluiting dicht.

4.  Zorg ervoor dat de vochtige elektroden dicht tegen de huid liggen en dat het Polar logo van  
 het zendgedeelte rechtop in het midden zit.

5. Draag de polsunit als horloge. Druk in de tijdweergave op OK om het menu te openen.   
 Exercise (Training) wordt weergegeven. De polsunit begint automatisch uw hartslag te  
 zoeken. Binnen 15 seconden verschijnt uw hartslag in combinatie met het hartsymbool  
 met kader . Het kader rondom het hartsymbool geeft aan dat uw hartslag gecodeerd is.  
 Uw hartslag wordt gemeten, maar niet geregistreerd totdat u met de training begint. Als u  
 uw hartslag en andere trainingsgegevens wilt registreren, leest u “Uw doel bereiken - Begin  
 met de training”.

Opmerking: Als de polsunit uw hartslag niet ontvangt, wordt - -/00 weergegeven; controleer of de elektroden 
van de borstband nat zijn en of de band strak genoeg zit. Houd de polsunit dicht bij het Polar logo op de 
borstband. De polsunit zoekt opnieuw het hartslagsignaal.

1.4 HARTSLAGMETING 
Draag de borstband, zodat uw hartslag wordt gemeten.

Door de hartslag te coderen, vermindert u interferentie van andere hartslagmeters die worden gebruikt door mensen bij 
u in de buurt. Om er zeker van te zijn dat het zoeken naar de gecodeerde gegevens lukt en om problemen bij de controle 
van u hartslag te voorkomen, houdt u de polsunit binnen het bereik van de borstband (1 meter). Controleer of zich in uw 
nabijheid geen mensen bevinden die ook een hartslagmeter dragen, of dat er in uw omgeving geen elektromagnetische 
storingsbronnen zijn (zie voor meer informatie over interferentie “Voorzorgsmaatregelen”).

1. Maak de delen van de band die de elektroden bevatten goed nat met behulp van   
 stromend water.

2. Bevestig het zendgedeelte aan de band. Plaats de letter L op het zendgedeelte naast het  
 woord LEFT (Links) op de band en klik de sluiting dicht.
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OwnIndex is een resultaat van de Polar Fitness Test. Deze test is een gemakkelijke, veilige en snelle manier om uw aërobe 
conditie te schatten. De OwnIndex wordt bepaald op basis van de hartslag, de hartslagvariatie tijdens rust alsook het 
geslacht, de lengte, het gewicht en de door u bepaalde lichamelijke activiteit. De OwnIndex is een score die vergelijkbaar is 
met VO2max (ml/kg/min) en die vaak wordt gebruikt voor het bepalen van de aërobe conditie. De cardiovasculaire of aërobe 
conditie geeft aan hoe goed uw cardiovasculaire systeem werkt bij de zuurstoftoevoer in uw lichaam. Hoe beter uw aërobe 
conditie is, des te sterker en efficiënter is uw hart. Een goede aërobe conditie heeft veel voordelen voor uw gezondheid.  
U hebt bijvoorbeeld minder kans op hart- en vaataandoeningen, beroerten en een hoge bloeddruk. Als u uw aërobe conditie 
wilt verbeteren, moet u ten minste zes weken regelmatig sporten voor een merkbaar verschil in uw OwnIndex-waarde. 
Mensen met een slechte conditie boeken zelfs nog sneller resultaten. Actieve mensen hebben hiervoor meer tijd nodig.

Uw aërobe conditie verbetert het snelste door oefeningen waarbij u grote spiergroepen gebruikt. Voorbeelden: wandelen, 
hardlopen, fietsen, roeien, zwemmen, schaatsen, langlaufen.

Om uw conditie te bepalen moet u in de eerste twee weken eerst een paar maal uw OwnIndex bepalen. U krijgt zo een 
betrouwbare basiswaarde. Herhaal de test vervolgens één keer per maand om de vorderingen met betrekking tot uw conditie 
te kunnen volgen. 

De Polar Fitness Test is bedoeld voor gezonde volwassenen.

2. TEST UW CONDITIE - UW OWNINDEX-WAARDE BEPALEN
2.1 DE FITNESS TEST UITVOEREN

Opmerking: U kunt de Polar Fitness Test pas uitvoeren als u uw persoonlijke gebruikersgegevens en uw lichamelijke activiteitenniveau op 
lange termijn hebt ingevoerd in het menu Gebruikersinstellingen. U moet hiervoor ook uw borstband dragen. 

De test duurt 3 tot 5 minuten.

De volgende basisvereisten gelden om betrouwbare resultaten te verkrijgen:
• U kunt de conditietest overal uitvoeren, zoals thuis, op kantoor of op de fitnessclub, zolang de omgeving maar rustig is.  
 Zorg ervoor dat er geen storende geluiden zijn (bijvoorbeeld tv, radio of telefoon) en dat er geen mensen tegen u praten.
• Zorg ervoor dat de ruimte, het tijdstip en de omgeving telkens hetzelfde zijn wanneer u de test herhaalt.
• Zorg ervoor dat u ontspannen en kalm bent.
• Nuttig geen zware maaltijd en rook niet 2 tot 3 uur voor de test.
• Vermijd zware lichamelijke inspanningen, alcoholische dranken of stimulerende middelen op de dag van de test en de  
 dag ervoor.
• Ga liggen en ontspan uzelf 1 tot 3 minuten voordat u aan de test begint.

1. Druk in de tijdweergave op OK. Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Druk op  /  tot Test wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer TEST met  / . Druk op OK.
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De test begint als de tekst 
Fitness Test en uw hartslag 
worden weergegeven. Het 
toenemende aantal pijltjes 
geeft aan dat de test wordt 
uitgevoerd. Ontspan u. Houd 
uw handen naast uw lichaam, 
beweeg zo weinig mogelijk en 
praat niet met andere mensen.

Opmerking:
• Als USER SETTINGS MISSING (Gebruikersinstellingen ontbreken)  
 verschijnt, ontbreken bepaalde gebruikersinstellingen. Druk op
 OK om alle instellingen te definiëren. Zie voor meer informatie  
 “Gebruikersinstellingen”.
• U kunt de test te allen tijde beëindigen door op de knop Back te  
 drukken. Op het display wordt dan gedurende een paar seconden  
 Fitness Test Failed (Fitness Test mislukt) weergegeven. Uw  
 laatst geregistreerde OwnIndex wordt niet vervangen.
• De test mislukt als de polsunit aan het begin of tijdens de  
 test geen hartslag waarneemt. Controleer of de elektroden van  
 de borstband vochtig zijn en of de borstband goed vastzit. 

Wanneer de test is voltooid, worden de volgende gegevens 
weergegeven:

Uw huidige OwnIndex 
(VO2max, ml/kg/min) 
Uw fitheidsclassificatie 
(zie voor meer informatie 
“Fitheidsklasse”)
De datum van de test 

4. Druk op OK. UPDATE USER SET? (Gebruikersset   
 bijwerken?) wordt weergegeven. 
5. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK.
 Selecteer No (Nee) uitsluitend indien u de waarde voor  
 uw in het laboratorium gemeten VO2max is en deze meer  
 dan één fitheidsklasse van het OwnIndex-resultaat  
 afwijkt. In dat geval wordt uw OwnIndex-waarde alleen  
 opgeslagen in de Fitness Test Trend.
 Als u Yes (Ja) selecteert, wordt uw OwnIndex-waarde  
 opgeslagen in zowel uw gebruikersinstellingen als de  
 Fitness Test Trend.
6. Bekijk vervolgens Fitness Test Trend of houd de knop  
 Back ingedrukt om terug te keren naar de tijdweergave. 

Als u uw lichamelijke activiteitenniveau op lange termijn nog niet hebt ingesteld in het menu gebruikersinstellingen, wordt 
Activity (Activiteit) weergegeven. Druk op  om TOP (Top), HIGH (Hoog), MODERATE (Gemiddeld) of LOW (Laag) te selecteren. 
Druk op OK.

Bij het activiteitenniveau wordt het niveau van uw lichamelijke activiteit vastgesteld. Selecteer de optie die de algemene 
hoeveelheid lichamelijke activiteit en het inspanningsniveau ervan in de afgelopen drie maanden het beste beschrijft.

U sport heel regelmatig, ten minste vijf keer per week, met een hoge inspanning. U sport bijvoorbeeld om uw 
wedstrijdprestaties te verbeteren.

U sport regelmatig, ten minste drie keer per week, met een hoge inspanning. U loopt bijvoorbeeld 10-20 km 
per week, of u volgt 3-4 fitnesslessen per week of u besteedt twee of drie uur per week aan vergelijkbare 
lichamelijke inspanning.

U sport regelmatig op recreatief niveau. U loopt bijvoorbeeld 5-10 km per week, u besteedt een half tot twee 
uur per week aan vergelijkbare lichamelijke inspanning of u volgt 1-2 fitnesslessen per week of voor uw werk 
is een gemiddelde hoeveelheid lichamelijke activiteit vereist.

U neemt niet regelmatig deel aan een sport met een vast programma of u sport niet regelmatig met een hoge 
inspanning. U wandelt bijvoorbeeld alleen voor uw plezier of sport af en toe intensief genoeg zodat u zwaar 
ademhaalt of transpireert.

TOP (Top)

HIGH (Hoog)

MODERATE 
(Gemiddeld)

LOW (Laag)
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2.2 FITNESS TEST TREND
Fitness Test Trend bevat de OwnIndex-resultaten. In de Fitness Test Trend kunt u de 47 laatst geregistreerde OwnIndex-
resultaten bekijken. Wanneer de trendweergave vol raakt, wordt het oudste OwnIndex-resultaat vervangen door het volgende 
resultaat. Als u de trainingsgegevens gedurende een langere periode wilt bewaren, brengt u de Fitness Test Trend met 
behulp van het menu Test Send (Test verzenden) over naar de Polar Fitness Trainer webservice. Zie voor meer informatie 
“Datacommunicatie”.

1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Druk op  /  tot Test wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer TREND met  / . Druk op OK.
 De volgende gegevens worden weergegeven:

De laatste testdatum
Grafische trend met uw OwnIndex-resultaten
De laatst geregistreerde OwnIndex-waarde

Ga met  /  naar een van de testwaarden.
Houd de knop Back ingedrukt om terug te gaan naar de tijdweergave of ga naar OwnIndex-waarde verwijderen. 

OwnIndex-waarde verwijderen
1. Houd de knop Light ingedrukt om het verwijderen van de geselecteerde waarde te starten.
2. Op het display wordt DELETE VALUE? (Waarde verwijderen?) weergegeven. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / .
3. Druk op OK. De polsunit keert terug naar de weergave Fitness Test Trend.

Fitheidsklassen
Het resultaat van de Polar Fitness Test - in de vorm van de OwnIndex - is het meest zinvol als u de individuele waarden en 
hun veranderingen vergelijkt. De OwnIndex kan ook op basis van geslacht en leeftijd worden geïnterpreteerd. Raadpleeg uw 
OwnIndex in de onderstaande tabel om te zien tot welke cardiovasculaire fitheidsklasse u behoort in vergelijking tot anderen 
van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht.

De classificatie is gebaseerd op 
literatuuronderzoek van 62 studies waarbij 
de VO2max rechtstreeks werd gemeten bij 
gezonde, volwassen proefpersonen in de 
Verenigde Staten, Canada en 7 Europese 
landen. Naslagwerk: Shvartz E, Reibold RC: 
Aerobic fitness norms for males and females 
aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space 
Environ Med; 61:3-11, 1990.

 1 2 3 4 5 6 7

20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 >62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 >59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 >56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 >54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 >51  
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 >48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 >46  
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 >43  
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 >40

20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 >51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 >49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 >46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 >44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 >41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 >38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 >36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 >33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 >30

M
AN

NE
N

VR
OU

W
EN

VERY LOW 
zeer laag

FAIR 
redelijk

MODERATE 
gemiddeld

GOOD 
goed

VERY GOOD  
zeer goed

ELITE  
uitste- 
kend

LEEFTIJD LOW 
laag
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Uw huidige conditie dient als uitgangspunt voor het Polar Keeps U Fit Workout Program. Het geeft u advies over hoeveel u 
moet trainen om uw persoonlijke doelen op het gebied van conditie te bereiken.

Het programma is geheel op uw persoonlijke situatie afgestemd en helpt u uw trainingen te plannen aan de hand van advies 
met betrekking tot totale trainingsduur, calorieën en trainingsduur in verschillende intensiteitzones. Hierbij wordt rekening 
gehouden met uw huidige conditie, uw persoonlijke streefwaarde en het door u gewenste aantal trainingen per week. Aan 
de hand van deze waarden worden uw wekelijkse en dagelijkse streefwaarden bepaald. Het programma geeft de wekelijkse 
trainingsduur en calorieverbruik alsook het aantal trainingssessies en de duur en intensiteit van deze sessies aan. 

3. STEL UW DOEL - STEL EEN TRAININGSPROGRAMMA OP

Het Polar Keeps U Fit Workout Program in het kort

Test uw conditie met Polar Fitness Test
‡Resultaat: uw huidige conditie (OwnIndex®)

Stel het programma in
‡ Resultaat: uw wekelijkse en dagelijkse 

streefwaarden

Train volgens het programma
‡ Resultaat: trainingsbestand

Evalueer uw wekelijkse vorderingen met 
het elektronische logboek

‡ Resultaat: de wekelijkse stand van zaken

Evalueer uw 
vorderingen 
op lange 
termijn

Gebruik tijdens het sporten de hartslagmeter en controleer 
in het elektronische logboek de geregistreerde gegevens 
van de huidige week. In het logboek kunt u uw wekelijkse 
trainingswaarden vergelijken met uw streefwaarden, zodat 
u kunt zien of u uw geplande wekelijkse streefwaarden 
gaat halen. In het menu File (Bestand) kunt u meer 
gedetailleerde informatie over uw trainingssessies bekijken. 
Als u wilt nagaan in hoeverre uw conditie op lange termijn 
vooruitgaat, kunt u één keer per maand de Polar Fitness 
Test doen en de verkregen waarde in Fitness Test Trend 
vergelijken met eerdere waarden.

3.1 POLAR KEEPS U FIT WORKOUT PROGRAM INSTELLEN
Deze paragraaf bevat stapsgewijze aanwijzingen aan de hand waarvan u het Polar Keeps U Fit Workout Program kunt 
instellen.

Om te komen tot een nauwkeurig trainingsprogramma bepaalt u eerst uw conditie volgens de instructies in “Test uw 
conditie - uw OwnIndex-waarde bepalen”.
 
1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK. Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Selecteer Program (Programma) met  / . Druk op OK.
3. Selecteer CREATE (Instellen) met  / . Druk op OK.

Opmerking:
• Als u de Polar Fitness Test nog niet eerder hebt uitgevoerd of deze langer dan zes maanden geleden voor het laatst hebt gedaan, wordt  
 OWNINDEX MISSING. DEFAULT USED (OwnIndex ontbreekt. Gebruik standaardwaarde) weergegeven. Ga terug naar de tijdweergave door de  
 knop Back ingedrukt te houden en voer de Fitness Test uit volgens de instructies in “Test uw conditie - uw OwnIndex-waarde bepalen”.
 Doet u dit niet, dan wordt als resultaat van de Polar Fitness Test de standaardwaarde voor OwnIndex gebruikt en is de aanbevolen  
 trainingsbelasting op de verschillende intensiteitniveaus niet op u toegesneden.
• Als START WITH BASIC SETTINGS (Start met de basisinstellingen) verschijnt, ontbreken bepaalde basisinstellingen. Druk op OK om alle  
 instellingen te definiëren. Zie voor meer informatie “Basisinstellingen”.
• Als u al een programma hebt ingesteld, wordt OVERWRITE CURRENT? (Huidige instellingen overschrijven?) weergegeven. Selecteer met  
 behulp van  /  YES (Ja) om een nieuw programma in te stellen of NO (Nee) om het instellen van een nieuw programma te annuleren.  
 Druk op OK.
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4. OwnIndex: De bepaling van uw huidige conditie is van invloed op de trainingsbelasting op de verschillende   
 intensiteitniveaus die door het programma worden aanbevolen.
 • Als u de Fitness Test al hebt uitgevoerd, wordt de vorige OwnIndex-waarde weergegeven.
  Als u uw maximale aërobe vermogen kent (VO2max, ml/kg/min) omdat dit is gemeten in een laboratorium of bij een  
  andere conditietest die u regelmatig uitvoert, kunt u met behulp van  /  de OwnIndex aanpassen. Druk op OK. 
5. Target (Streefwaarde): Selecteer met behulp van  /  het programmaniveau dat past bij uw streefwaarde: MAXIMIZE  
 (Maximaliseren), IMPROVE (Verbeteren) of MAINTAIN (Onderhouden).
 De geselecteerde streefwaarde is van invloed op de aanbevolen trainingsduur. Druk op OK.

Maximize (Maximaliseren)

Selecteer Maximize als u zich ten doel stelt uw huidige aërobe conditie te maximaliseren. Selecteer Maximize als u al ten 
minste 10 tot 12 weken getraind hebt en bijna elke dag trainen geen probleem voor u is. U krijgt het advies ongeveer vijf 
uur per week, verdeeld over vier tot zes sessies, te trainen.

Improve (Verbeteren)

Selecteer Improve als u zich ten doel stelt uw huidige aërobe conditie te verbeteren en regelmatig kunt trainen. U krijgt 
het advies ongeveer drie uur per week, verdeeld over drie tot vijf sessies, te trainen.

Maintain (Onderhouden)

Selecteer Maintain als u zich ten doel stelt uw huidige aërobe conditie te onderhouden. Als u de afgelopen tijd niet 
getraind hebt, is Maintain goed om mee te beginnen. Uw conditie gaat mogelijk zelfs vooruit. U krijgt het advies 
ongeveer anderhalf uur per week, verdeeld over twee à drie sessies, te trainen.

3.2 HET PROGRAMMA BEKIJKEN EN AANPASSEN
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het Keeps U Fit programma kunt bekijken en aanpassen.

1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint. Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Selecteer Program (Programma) met  / . Druk op OK.
3. Selecteer EDIT (Bewerken) met  / . Druk op OK. 

Opmerking: Als u nog geen programma hebt ingesteld, wordt Empty (Leeg) weergegeven. De polsunit geeft het advies eerst een programma 
in te stellen. Zie voor meer informatie “Stel uw doel - stel een trainingsprogramma op”.

6. Exe.Count (Aantal trainingssessies): Aan de hand van de OwnIndex en de geselecteerde  
 streefwaarde adviseert de polsunit u over het aantal keren per week dat u moet trainen.
 De cursor  geeft de aanbevolen waarde aan.
 Desgewenst kunt u deze waarde wijzigen met behulp van  / . Druk op OK. 
7. Na een paar seconden geeft de polsunit YOUR PERSONAL PROGRAM (Uw persoonlijke   
 programma) en uw wekelijkse streefwaarden weer.
 Als u uw streefwaarden wilt bekijken, gaat u verder met “Uw wekelijkse streefwaarden”. 
 U kunt ook terugkeren naar de tijdweergave door de knop Back ingedrukt te houden.
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Light (Licht)

Moderate (Gemiddeld)

Hard (Intensief)
De lengte van de balk 
geeft per intensiteitzone 
aan wat de wekelijkse 
streefwaarde is.

Uw Wekelijkse Streefwaarden 

Weekly Targets (Wekelijkse streefwaarden)
Aanbevolen aantal trainingssessies per week
Aanbevolen totale trainingsduur per week
Aanbevolen totaal aantal calorieën (Cal/kcal) dat u per week tijdens het trainen moet verbruiken

Druk op  om verder te gaan. 

Weekly HR zones (Wekelijkse hartslagzones): De wekelijks aanbevolen trainingsduur is opgedeeld in drie verschillende 
intensiteitzones: Light (Licht), Moderate (Gemiddeld) en Hard (Intensief), afhankelijk van de geselecteerde streefwaarde.

Druk op OK om de aanbevolen trainingsduur in de verschillende intensiteitzones te bekijken.

*De door Polar gehanteerde definitie van de aanbevolen hartslagintensiteit verschilt van de aanbevelingen van internationale 
wetenschappelijke instanties op het gebied van lichaamsbeweging, waarin Light (Licht) een lagere intensiteit kan zijn dan 60% van de HFmax.

  Light (Licht)

Trainen in de intensiteitzone Light (Licht)* (60-70% HFmax) is goed voor uw gezondheid en conditie. Het verbetert ook uw 
basisuithoudingsvermogen en helpt u te herstellen van zwaardere inspanningen. 

  Moderate (Gemiddeld)

Trainen in de intensiteitzone Moderate (Gemiddeld) (70-80% HFmax) is vooral bedoeld voor het verbeteren van de aërobe conditie. 
Bij alle programma’s wordt getraind in deze intensiteitzone. 

  Hard (Intensief)

De intensiteitzone Hard (Intensief) (80-90% HFmax) is bedoeld voor betrekkelijk korte trainingen op een hoog inspanningsniveau. 
Bij het trainen in deze zone raakt u buiten adem, raken uw spieren vermoeid, wordt u moe en verbetert u uw maximale prestatievermogen. 
Alleen bij de programma’s Improve en Maximize wordt getraind in deze intensiteitzone.

Naam van de intensiteitzone
Balk intensiteitzone is gemarkeerd
Aanbevolen trainingsduur in de geselecteerde intensiteitzone

Druk op  /  om de informatie voor de andere intensiteitzones te bekijken.
Druk op de knop Back om terug te keren naar de wekelijkse hartslagzoneweergave.
Druk op  om verder te gaan.
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Streefwaarden Voor Uw Trainingssessies
Als u begint in de tijdweergave, herhaalt u stap 1 tot en met 3 op pagina 23 en houdt u  /  ingedrukt tot Weekly 
Exercises (Wekelijkse trainingen) wordt weergegeven.

Weekly Exercises (Wekelijkse trainingen): Afhankelijk van het geselecteerde aantal trainingssessies is uw wekelijkse 
trainingsduur opgedeeld in afzonderlijke trainingssessies met een uiteenlopende duur. Naargelang de trainingsduur krijgen 
deze sessies de naam SHORT (Kort), NORMAL (Normaal) of LONG (Lang). 

Weekly Exercises (Wekelijkse 
trainingen) geeft u een 
overzicht van de wekelijkse 
trainingssessies, waarbij het 
aantal trainingssessies naar 
duur wordt weergegeven. Druk 
op OK om uw streefwaarden per 
trainingssessie te bekijken.

In Exercises (Trainingen) ziet u 
de aanbevolen volgorde voor het 
afwerken van de trainingssessies.
Selecteer de gewenste 
trainingssessie met  / .
U kunt desgewenst ook ADD 
(Toevoegen) kiezen om een extra 
trainingssessie in het programma 
op te nemen. Druk op OK.

Een trainingssessie toevoegen aan het programma
Als u ADD (Toevoegen) kiest, moet u de Duration (Duur) van 
de training aanpassen. 
1. Pas het uur aan met  / . Druk op OK.
2. Pas de minuten aan met  / . Druk op OK.
3. Op de polsunit wordt EXERCISE CALORIES UPDATED  
 (Calorieverbruik bijgewerkt) weergegeven. Het   
 aanbevolen calorieverbruik wordt automatisch   
 bijgewerkt. Vervolgens worden op de polsunit de  
 streefwaarden voor de toegevoegde trainingssessie  
 weergegeven. 

Opmerking: De toegevoegde trainingssessie wordt automatisch aan 
de wekelijkse trainingsstreefwaarden gekoppeld. De hartslagzonestr
eefwaarden voor de toegevoegde trainingssessie worden berekend in 
overeenstemming met de wekelijkse hartslagzonestreefwaarden.

Streefwaarden van de trainingssessie:

Naam van de training/Targets (Streefwaarden)
Aanbevolen trainingsduur
Aanbevolen calorieverbruik (Cal/kcal) gedurende deze trainingssessie

Druk op  om verder te gaan.
U kunt ook op OK drukken om de streefwaarden voor de trainingssessie te bewerken. 
Ga in dat geval verder met “Streefwaarden bewerken”.
U kunt desgewenst ook de knop Light ingedrukt houden om de trainingssessie te verwijderen. 
Ga in dat geval verder met “Trainingssessie verwijderen”.

Hartslagzonestreefwaarden: Elke trainingssessie is opgedeeld in drie verschillende intensiteitzones: Light (Licht), Moderate 
(Gemiddeld) en Hard (Intensief).
Druk op OK om per intensiteitzone de streefwaarden voor de trainingssessies te bekijken.

Naam van de intensiteitzone
Aanbevolen trainingsduur in de geselecteerde intensiteitzone. De aanbevolen trainingsduur in 
de verschillende intensiteitzones is afhankelijk van het type training dat u hebt geselecteerd.

Druk op  /  om informatie van de andere intensiteitzones te bekijken. Druk op de knop Back 
om terug te keren naar de hartslagzoneweergave.
U kunt desgewenst ook de aanbevolen duur van de intensiteitzone bewerken door op OK te 
drukken. Ga in dat geval verder met “Streefwaarden bewerken”. 

 



28 NEDERLANDS 29NEDERLANDS

Trainingssessie verwijderen
U kunt een geselecteerde trainingssessie verwijderen door in de streefwaardenweergave voor de trainingssessie de knop 
Light ingedrukt te houden.
1. Op het display wordt DELETE EXERCISE? (Training verwijderen?) weergegeven. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) mett  / . 
 Druk op OK.
2. Als u Ja selecteert, geeft de polsunit ARE YOU SURE? (Weet u het zeker?) weer. Als u de trainingssessie niet wilt   
 verwijderen, selecteert u NO (Nee).
 Selecteer YES (Ja) om het bestand te verwijderen. Druk op OK. Opmerking: Eenmaal verwijderd kan een trainingssessie  
 niet worden teruggezet. 
3. Als u Ja selecteert, keert de polsunit terug naar de trainingsweergave. Druk op de knop Back om terug te keren naar de  
 wekelijkse trainingsweergave.
 Als u de streefwaarden voor de trainingen hebt gewijzigd of trainingssessies hebt verwijderd, worden de wekelijkse  
 streefwaarden automatisch bijgewerkt.
 De polsunit bevestigt dat het programma bijgewerkt is en geeft PROGRAM TARGETS UPDATED (Streefwaarden programma  
 bijgewerkt) weer.

Streefwaarden bewerken
1. EDIT DURATION? (Duur bewerken?) wordt weergegeven. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK.
 Als u Ja selecteert, gaat het uur knipperen. Als u Nee selecteert, keert de polsunit terug naar de streefwaardenweergave. 
2. Pas het uur aan met  / . Druk op OK.
3. Pas de minuten aan met  / . Druk op OK.
4. Op de polsunit wordt EXERCISE CALORIES UPDATED (Calorieverbruik bijgewerkt) weergegeven. Het aanbevolen   
 calorieverbruik wordt automatisch bijgewerkt en de polsunit keert terug naar de streefwaardenweergave. 

Opmerking: Als u de streefwaarden wijzigt, controleert de polsunit automatisch de trainingsduur. Als zich hierin veranderingen hebben 
voorgedaan, wordt het type training gewijzigd. Tegelijkertijd worden de wekelijkse streefwaarden automatisch bijgewerkt.

3.3 PROGRAMMA-INSTELLINGEN
In het menu met programma-instellingen kunt u de OwnZone (de automatische bepaling van de aanbevolen hartslagzone) 
en het programma in- en uitschakelen en de naam van de trainingen in het programma wijzigen. 

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK. Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Selecteer Program (Programma) met  / . Druk op OK.
3. Selecteer SETTINGS (Instellingen) met  / . Druk op OK. 

Opmerking: Als u Settings selecteert terwijl u nog geen programma hebt ingesteld, wordt Empty (Leeg) weergegeven. Stel eerst het 
programma in. Zie “Stel uw doel - Stel een trainingsprogramma op” voor meer informatie.

4. Selecteer OWNZONE, RENAME of ON/OFF (Aan/uit) met  / . Druk op OK.

OwnZone-functie in- of uitschakelen
Met de OwnZone-functie wordt uw aanbevolen hartslagzone aan het begin van de training automatisch bepaald. 
Zie “OwnZone” voor meer informatie.

Gebruik de knoppen  /  om OwnZone ON (Aan) of OFF (Uit) te zetten. Druk op OK.
Opmerking: Het selecteren van de OwnZone-functie beïnvloedt alle trainingen in het programma. 
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Namen van trainingssessies wijzigen
U kunt elke trainingssessie een nieuwe naam van acht letters geven. De beschikbare tekens zijn: 0-9, spatie, A-Z, a-z, 
- % / ( ) * + . : ?
Gebruik de knoppen  /  om de trainingssessie waarvan u de naam wilt wijzigen, te selecteren. Druk op OK. 
• De aanpasbare letter is onderstreept en knippert. Wijzig de letter met  / .
• Druk op OK om de geselecteerde letter te accepteren.
• Druk op de knop Back (Terug) als u naar een eerder ingestelde letter wilt gaan.
• Houd OK ingedrukt als u het bewerken van de overige letters wilt overslaan.
• Na het bewerken van de laatste letter drukt u op OK.

Programma aan of uit selecteren
Zet het programma ON (Aan) of OFF (Uit) met  / . Druk op OK.

Opmerking: Als u het programma uitschakelt, worden in de logboekweergave de streefwaarden niet weergegeven en kunt u in het menu 
Exercise geen trainingssessies selecteren. Ook als u het programma uitschakelt, wordt het bewaard in het geheugen van de polsunit. 
Schakel het programma in als u het weer wilt gebruiken.

Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave verschijnt.

3.4 HET PROGRAMMA BIJWERKEN
U kunt op twee manieren wijzigingen aanbrengen in het Keeps U Fit programma: het bewerken van de trainingssessies in uw 
huidige programma en het instellen van een volkomen nieuw programma.

Als u al vanaf het begin het gevoel hebt dat bepaalde trainingssessies te makkelijk of te moeilijk voor u zijn, kunt u de 
streefwaarden wijzigen. Zie voor meer informatie “Het programma bekijken en aanpassen”. 

U kunt een nieuw programma instellen als:
• u het geplande programma hebt kunnen uitvoeren en tenminste zoveel verbetering hebt laten zien dat u tot een hogere  
 fitheidsklasse behoort
• uw conditie niet verbetert door het ingestelde programma
• u het gevoel hebt dat het ingestelde programma te moeilijk of te makkelijk is
• u andere problemen ondervindt bij het uitvoeren van het programma of uw situatie is gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld meer  
 tijd aan sport besteden en wilt uw conditie verbeteren in plaats van onderhouden.
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4. UW DOEL BEREIKEN - BEGIN MET DE TRAINING

In het menu Training (Exercise) kunt u trainingsgegevens, zoals hartslag, trainingsduur en energieverbruik, bekijken en 
registreren. 

4.1 TRAININGSREGISTRATIE STARTEN

1. Draag de borstband zoals beschreven in “Hartslagmeting”. Wanneer u tijdens een trainingssessie de borstband draagt,  
 berekent de polsunit automatisch het aantal verbruikte calorieën en de andere trainingsgegevens waarvoor de hartslag  
 als uitgangspunt dient.
2. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK. 
3. Exercise (Training) wordt weergegeven. De polsunit begint automatisch uw hartslag te zoeken. Druk op OK.
4. In de bovenste rij worden Exercise (Training) en de naam van de volgende trainingssessie afwisselend weergegeven.  
 Selecteer START (Start) met  / .
 Druk op OK om uw trainingssessie op te slaan. De trainingstijd begint te lopen. 

 Als u een andere trainingssessie wilt doen dan de sessie die in de bovenste rij wordt weergegeven, gebruikt u  /  om  
 SETTINGS (Instellingen) te selecteren. Druk op OK.
 Druk op de knoppen  /  en selecteer EXERCISE (Training). Druk op OK. 
 Selecteer de trainingssessie die u wilt doen met  /  en druk op OK totdat de trainingssessie wordt gestart en de  
 trainingstijd loopt.

• Als OwnZone (Persoonlijke hartslagzone) wordt weergegeven, raadpleegt u “OwnZone”.
• Als u het bepalen van OwnZone® wilt overslaan en de eerder vastgestelde persoonlijke hartslagzone wilt gebruiken,  
 drukt u op OK. Als u dit doet zonder uw persoonlijke hartslagzone eerder te hebben bepaald, worden de hartslaglimieten  
 gebaseerd op uw leeftijd.
• Als u een training hebt geselecteerd maar uw OwnZone niet wilt bepalen, kunt u de OwnZone-functie uitschakelen in de  
 “Programma-instellingen” voordat u met de training begint. Als u Manual exercise hebt geselecteerd, is het ook mogelijk  
 de ingestelde hartslaglimieten te wijzigen in “Traningsinstellingen”.
• Als START WITH BASIC SETTINGS (Start met de basisinstellingen) verschijnt, ontbreken bepaalde basisinstellingen. 
 Druk op OK om alle instellingen te definiëren. Zie voor meer informatie “Basisinstellingen”.

4.2 FUNCTIES TIJDENS DE TRAINING

Opmerking: Uw trainingsgegevens worden alleen opgeslagen als de stopwatch langer dan één minuut is ingeschakeld.

De tijd controleren
Houd de polsunit dicht bij het Polar logo op de borstband. De tijd (Time) en uw huidige hartslag worden weergegeven.

Trainingsgegevens controleren
Ga met  /  naar een van de volgende opties:

Exercise (training)
Trainingsduur
Afhankelijk van de instellingen wordt uw hartslag weergegeven in slagen per minuut (hsm) of 
als percentage van uw maximale hartslag (%HFmax). De pijltjes naast het symbool  geven 
aan dat uw hartslag zich onder  of boven  de aanbevolen zone bevindt.
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Calories (Calorieën) (afhankelijk 
van de ingestelde eenheden 
worden deze weergegeven als 
Cal/kcal)
Geeft weer hoeveel calorieën u 
tot nu toe hebt verbruikt.

hartslaglimieten bevindt. U hoort een geluidssignaal, mits 
het alarm van de hartslagzone  is ingeschakeld.

In Zone (Binnen zone) (wordt 
weergegeven als de hartslag-
limieten zijn ingeschakeld)

 symbool wordt weergegeven 
als de OwnZone-bepaling is gelukt
Geeft de trainingsduur tussen de 
aanbevolen hartslaglimieten aan.

De Polar calorieberekening geeft het energieverbruik tijdens de training 
aan. U kunt deze functie gebruiken om uzelf dagelijkse en wekelijkse 
streefwaarden met betrekking tot calorieën (Cal/kcal) te stellen, welk 
Polar Keeps U Fit Workout Program u ook volgt. U kunt uw energieverbruik 
volgen door de calorieën van een specifieke trainingssessie, het totaal 
van de wekelijkse calorieën of het totale calorieverbruik voor zo veel 
trainingssessies als u wilt, bij te houden.

Afhankelijk van de instellingen worden de aanbevolen 
hartslaglimieten weergegeven in hsm of als %HFmax.

Het symbool  schuift afhankelijk van uw hartslag naar 
links of rechts. Als er geen symbol  is, betekent dit 
dat uw hartslag zich onder  of boven  de aanbevolen 

HR Zones (Hartslagzones) (wordt 
weergegeven als programma 
training wordt geselecteerd)
De tijd die u hebt getraind in de 
huidige intensiteitzone.
Het symbool voor de intensiteitzone 
geeft aan in welke zone u zich 
momenteel bevindt.
De balk voor de aanbevolen 
intensiteitzone is gemarkeerd 
als uw hartslag zich binnen de 
aanbevolen zone bevindt.

Streefwaarden (wordt weergegeven 
als programma training wordt 
geselecteerd)
Naam van de training 
Aanbevolen trainingsduur 
Aanbevolen calorieverbruik

De weergegeven trainingsgegevens wijzigen
Op het display voor training en calorieverbruik kunt u door de gegevens in de bovenste rij te wijzigen het display aan uw 
persoonlijke wensen aanpassen. Hiertoe houdt u  ingedrukt.

Trainingsduur

Tijd

Calorieën (Cal/kcal)

Conditieblokjes - elk blokje 
vertegenwoordigt 10 minuten in 
de aanbevolen hartslagzone. Als 
alle blokjes worden weergegeven, 
betekent dit dat u één uur 
optimaal aan het trainen bent.

Calorieën (Cal/kcal)

Tijdweergave

Trainingsduur

Conditieblokjes

Opmerking: Uw aanbevolen hartslagzone wordt automatisch gedefinieerd 
aan de hand van de streefwaarden in het programma. Als de aanbevolen 
trainingsduur van het programma binnen de zone is voltooid, worden 
de aanbevolen hartslaglimieten gewijzigd. Als uw training bijvoorbeeld 
zowel de intensiteitzones Moderate (Gemiddeld) en Hard (Intensief) bevat, 
wordt de onderlimiet eerst gedefinieerd op basis van de zone Moderate en 
dan gewijzigd in de zone Hard nadat de zone Moderate is voltooid. Als de 
aanbevolen trainingsduur in alle tijdzones is voltooid, worden de limieten 
gewijzigd in Light (Licht).
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De verlichting inschakelen
Als u op de knop Light drukt, wordt het display enkele seconden verlicht.
Als u tijdens de training het display eenmaal hebt verlicht, verschijnt in het display het nachtfunctie-symbool .
Het display wordt automatisch verlicht telkens wanneer u op een knop drukt of de polsunit dicht bij het Polar logo op de 
borstband brengt, totdat u de registratie van de training stopt. 

Knopvergrendeling  in- of uitschakelen
Houd de knop Light ingedrukt om alle knoppen behalve Light te vergrendelen of te ontgrendelen. BUTTONS LOCKED (Knoppen 
vergrendeld) of BUTTONS UNLOCKED (Knoppen ontgrendeld) wordt weergegeven.

De training tijdelijk onderbreken
U kunt de registratie van de training tijdelijk onderbreken als u bijvoorbeeld wat water wilt drinken of iets anders wilt doen. 
1. Druk op de knop Back. Uw huidige hartslag wordt weergegeven. De registratie van de training wordt tijdelijk onderbroken.  
 In plaats  van wordt  nu weergegeven.
2. Selecteer CONTINUE (Verdergaan) met  / . Druk op OK om de registratie van uw training te hervatten.

Instellingen wijzigen tijdens de training
U kunt de instellingen wijzigen tijdens het registreren van de training of u kunt het registreren van de training tijdelijk 
onderbreken terwijl u de instellingen aanpast. 
1. Als u de instellingen wilt wijzigen zonder het registreren van de training te onderbreken, houdt u OK ingedrukt. Als u het  
 registreren van de training wél wilt onderbreken, drukt u op de knop Back en selecteert u SETTINGS (Instellingen) met 
  / . Druk op OK.
2. HR ALARM (Hartslagalarm), HR LIMITS (Hartslaglimieten) en HR VIEW (Hartslagweergave) worden weergegeven.
 Druk op  /  om HR Alarm, HR Limits of HR View te selecteren. Druk op OK.

 HR alarm (Hartslagalarm): Selecteer VOL 2 (hard), VOL 1 (zacht) of alarm OFF (Uit) met  / . Druk op OK.
 HR limits (Hartslaglimieten): Als u voor hartslaglimieten Manual exercise, OwnZone of Automatic gebruikt, selecteert u  
 met behulp van  /  HARD (Intensief), MODERATE (Gemiddeld), LIGHT (Licht) of BASIC (Basisniveau). Druk op OK. 
 Uw limieten worden gedurende enkele seconden weergegeven.
 Als u voor hartslaglimieten Manual of programma training selecteert, worden de aanbevolen hartslaglimieten gedurende  
 enkele seconden weergegeven.
 HR view (Hartslagweergave): Selecteer HR (slagen per minuut) of HR% (percentage van de maximale hartslag) met 
  / . Druk op OK.
 Als u de instellingen hebt aangepast, keert de polsunit terug naar de functie Exercise of de onderbroken functie Exercise.

Zie voor meer informatie “Trainingsinstellingen”.

Opmerking: Als u niet binnen één minuut op een knop drukt, geeft de polsunit de functie Exercise of de onderbroken functie Exercise weer. 

mlusua
Highlight
voor Manual training, hartslaglimieten OwnZone
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4.3 DE TRAINING BEËINDIGEN EN HET TRAININGSOVERZICHT BEKIJKEN
1. Druk op de knop Back. Uw huidige hartslag wordt weergegeven. De registratie van de training wordt onderbroken.  
  symbol wordt weergegeven.
2. Selecteer EXIT (Afsluiten) met  /  en druk op OK.

Summary (Overzicht) van de training wordt weergegeven. 

Trainingsduur (uu.mm.ss)
Het aantal tijdens de training verbruikte calorieën (Cal/kcal)
De maximale (max) en gemiddelde hartslag (avg) voor de 
trainingssessie (hsm/%HFmax) worden afwisselend weergegeven.

3. Druk op OK om het menu Exercise te openen of houd de knop Back ingedrukt om terug te keren naar de tijdweergave. 

Opmerking:
• Als u tijdens een tijdelijke onderbreking van de trainingsregistratie bent vergeten de hartslagmeting te stoppen en de borstband hebt  
 afgedaan, verschijnt de tijdweergave weer na 5 minuten.
• Zie voor meer informatie over het onderhoud van de borstband na een training “Onderhoud”.

4.4 TRAININGSINSTELLINGEN
In het menu Trainingsinstellingen kunt u instellingen tijdens de training bekijken en wijzigen. 

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK.
2. Exercise (Training) wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer SETTINGS (Instellingen) met  / . Druk op OK. 
4. Selecteer EXERCISE (Training), HR ALARM (Hartslagalarmen) of HR VIEW (Hartslagweergave) met  / . Druk op OK. 

Opmerking: Als u geen Keeps U Fit Workout Program hebt gemaakt of als u het programma hebt uitgeschakeld, worden HR ALARM (Hartslag-
alarmen), HR LIMITS (Hartslaglimieten) en HR VIEW (Hartslagweergave) weergegeven. Druk op  /  om HR Alarm (Hartslagalarmen),  
HR Limits (Hartslaglimieten) of HR View (Hartslagweergave) te selecteren. Druk op OK. Sla de stappen van “Training selecteren” over.

Training selecteren
Exercises (Trainingen) en trainingssessies worden in de aanbevolen trainingsvolgorde weergegeven.
Kies een van de trainingssessies met  /  of selecteer Manual training. Druk op OK.
Selecteer de training door SELECT (Selecteren) te kiezen of bekijk de streefwaarden voor de trainingssessie door VIEW 
(Weergave) te kiezen. Druk op OK.
Als u Select kiest, wordt de training in gebruik genomen en keert de polsunit terug naar het menu Exercise.
In het menu View kunt u de streefwaarden bekijken met  / .

Als u Manual exercise kiest, kunt u de handmatige training starten door SELECT te selecteren. U kunt ook HR Limits 
(Hartslaglimieten) selecteren om de aanbevolen hartslaglimieten van de training Manual te bewerken. Druk op OK en ga 
verder bij HR Limits (Hartslaglimieten) instellen. 
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HR Alarm (Hartslagalarm) instellen
Selecteer VOL 2 (hard), VOL 1 (zacht) of alarm OFF (Uit) met  / . Druk op OK.
Als u Vol 2 of Vol 1 selecteert, klinkt het alarm als u tijdens de training niet binnen de aanbevolen hartslagzone bent.

HR View (Hartslagweergave) instellen
Druk op  /  om HR (Hartslag in slagen per minuut) of HR% (Percentage van de maximale hartslag) te selecteren. 
Druk op OK.

HR Limits (Hartslaglimieten) instellen
Selecteer OWNZONE (Persoonlijke hartslagzone), AUTOMATIC (Automatisch), MANUAL (Handmatig) of OFF (Uit) met  / .
Druk op OK.

Opmerking: U kunt de instellingen van HR Limits (Hartslaglimieten) bewerken als u geen programma hebt gemaakt, als u het programma 
hebt uitgeschakeld of als u Manual hebt geselecteerd. U kunt de hartslaglimieten van de programmatraining alleen bewerken door de 
OwnZone-functie in- of uit te schakelen in de programma-instellingen.

OWNZONE: Uw persoonlijke hartslagzonelimieten worden aan het begin van de training automatisch bepaalt, gebaseerd op 
uw conditie van die dag. Zie voor meer informatie over de bepaling van uw OwnZone-limieten “OwnZone”.
Druk op  /  om voor de limieten in OwnZone HARD (Intensief), MODERATE (Gemiddeld), LIGHT (Licht) of BASIC 
(Basisniveau) te selecteren. Druk op OK. De polsunit geeft de eerder bepaalde OwnZone-limieten voor de geselecteerde zone 
weer. Als u uw persoonlijke hartslagzone niet hebt bepaald, worden hartslaglimieten gebaseerd op uw leeftijd weergegeven. 
Deze limieten worden gebruikt als de volgende OwnZone-bepaling mislukt.
 
AUTOMATIC (Automatisch): Automatisch berekende op leeftijd gebaseerde hartslaglimieten.
Druk op  /  om HARD (Intensief), MODERATE (Gemiddeld), LIGHT (Licht) of BASIC (Basisniveau) te selecteren. Druk op 
OK. De polsunit geeft de hartslaglimieten weer op basis van de geboortedatum die u hebt opgegeven.

MANUAL (Handmatig): In plaats van uw aanbevolen hartslagzone te bepalen door voor de limieten OwnZone of Automatic te 
gebruiken, kunt u uw aanbevolen hartslaglimieten handmatig bepalen met behulp van de op leeftijd gebaseerde formule.

De polsunit geeft de eerder bepaalde hartslaglimieten weer. Als u de handmatige limieten nog niet eerder hebt bepaald, 
worden de op uw leeftijd gebaseerde limieten weergegeven.

Stel de bovenlimiet in met  / . Druk op OK.
Stel de onderlimiet in met  / . Druk op OK.

OFF (Uit): De functie is uitgeschakeld. Er zijn tijdens de trainingssessie dan ook geen aanbevolen hartslaglimieten.

HARD (Intensief)

MODERATE 
(Gemiddeld)

LIGHT (Licht)

BASIC 
(Basisniveau)

Training

De intensiteitzone HARD (Intensief) (80-90% HFmax) is bedoeld voor betrekkelijk korte trainingen op een hoog 
inspanningsniveau. Bij het trainen in deze zone raakt u buiten adem, raken uw spieren vermoeid, wordt u moe en 
verbetert u uw maximale prestatiecapaciteit.  

Trainen in de intensiteitzone MODERATE (Gemiddeld) (70-80% HFmax) is vooral bedoeld voor het verbeteren van de 
aërobe conditie. Deze zone wordt aanbevolen voor mensen die regelmatig sporten.  

Trainen in de intensiteitzone LIGHT (Licht) (60-70% HFmax) is goed voor uw gezondheid en conditie. Het verbetert ook 
uw basisuithoudingsvermogen en helpt u te herstellen van zwaardere inspanningen.  

De limieten van BASIC (Basisniveau) zijn bedoeld voor trainingen op basisniveau (65-85% HFmax). Deze 
intensiteitzone is geschikt voor aërobe intensiteittrainingen.

Limieten
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Uw aanbevolen hartslagzone omvat een bereik tussen de onderlimiet en bovenlimiet voor uw hartslag die worden uitgedrukt 
als percentages van de maximale hartslag (HFmax) of als slagen per minuut. HFmax is het hoogste aantal hartslagen per 
minuut bij een maximale fysieke inspanning. De polsunit berekent uw HFmax op basis van uw leeftijd: maximale hartslag = 
220 – leeftijd. U kunt een nauwkeurigere berekening van uw HFmax laten maken door naar uw dokter of een sportfysioloog te 
gaan en een inspanningstest te doen.

De onderstaande tabel bevat schattingen van de aanbevolen hartslagzones in slagen per minuut, met intervallen van 5 jaar. 
Bereken uw eigen HFmax, noteer uw aanbevolen hartslagzones en selecteer de zones die geschikt zijn voor uw training.

 20 200 120-140 140-160 160-180
 25 195 117-137 137-156 156-176
 30 190 114-133 133-152 152-171
 35 185 111-130 130-148 148-167
 40 180 108-126 126-144 144-162
 45 175 105-123 123-140 140-158
 50 170 102-119 119-136 136-153
 55 165 99-116 116-132 132-149
 60 160 96-112 112-128 128-144
 65 155 93-109 109-124 124-140

Leeftijd HFmax 
(220 – leeftijd)

Intensiteit Light 
(Licht)* 

60-70% van HFmax

Intensiteit Moderate 
(Gemiddeld) 

70-80% van HFmax

Intensiteit Hard 
(Intensief) 

80-90% van HFmax

*De door Polar gehanteerde definitie van de aanbevolen hartslagintensiteit verschilt van de aanbevelingen van internationale 
wetenschappelijke instanties op het gebied van lichaamsbeweging, waarin Light (Licht) een lagere intensiteit kan zijn dan 60% van de HFmax.

4.5 OWNZONE (PERSOONLIJKE HARTSLAGZONE)
De Polar Fitness hartslagmeter kan uw persoonlijke hartslagzone voor trainingen automatisch bepalen. Deze wordt OwnZone 
(OZ) genoemd en wordt bepaald tijdens een warming-up die bestaat uit 1 tot 5 minuten wandelen of joggen. U kunt 
OwnZone ook bepalen met andere trainingen (bijv. fietsen). Het uitgangspunt is dat u de training rustig en weinig intensief 
begint. Dan verhoogt u de trainingsintensiteit geleidelijk, zodat uw hartslag stijgt. OwnZone maakt trainen eenvoudiger en 
aangenamer. U hoeft zich geen zorgen te maken over berekeningen of giswerk om uw trainingsintensiteit te bepalen.

Voor de OwnZone-functie kunt u vier verschillende zones voor trainingsintensiteit selecteren: OwnZone Light (Licht), 
Moderate (Gemiddeld), Hard (Intensief) en Basic (Basisniveau). Als u traint volgens het Keeps U Fit Workout Program, 
kunt u OwnZone gebruiken om de trainingszones van de trainingen aan te passen. Schakel de OwnZone-functie in in de 
“Programma-instellingen”. Als u Manual exercise kiest, kunt u in “Trainingsinstellingen” de intensiteitzone OwnZone kiezen.

Met de OwnZone-methode is veelzijdige training gegarandeerd. Bij deze methode worden variaties in uw hartslag gemeten 
tijdens de warming-up voor de training. De hartslagvariatie geeft de wijzigingen in de lichaamsfuncties weer. De polsunit 
selecteert de laatst bepaalde hartslagzone in OwnZone als uw hartslagvariatie te langzaam afneemt of te snel toeneemt, of 
als uw hartslag de veiligheidslimiet overschrijdt tijdens de bepaling van OwnZone. Als er nog geen persoonlijke hartslagzone 
in het geheugen staat en de OwnZone-bepaling mislukt, wordt uw hartslagzone gebaseerd op uw leeftijd.

OwnZone is ontwikkeld voor gezonde mensen. Bepaalde medische factoren kunnen ertoe leiden dat variaties in uw hartslag 
niet kunnen worden bepaald, zoals een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en het gebruik van bepaalde medicijnen.
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Uw hartslaglimieten voor OwnZone (persoonlijke hartslagzone) bepalen
Voordat uw persoonlijke hartslagzone wordt bepaald, moet u controleren of:
• Uw gebruikersgegevens correct zijn.
• De OwnZone-functie is ingeschakeld. Wanneer u trainingsgegevens wilt opslaan en de OwnZone-functie is ingeschakeld,  
 zoekt de polsunit altijd eerst uw persoonlijke hartslagzone op. Zie voor meer informatie “Trainingsinstellingen”.

Uw OwnZone (persoonlijke hartslagzone) moet in de volgende gevallen opnieuw worden bepaald:
• De trainingsomgeving of -functie is gewijzigd.
• Als u zich lichamelijk niet helemaal fit voelt bij het begin van de training. U bent bijvoorbeeld gespannen, niet voldoende  
 hersteld van de vorige training of voelt zich niet lekker.
• Uw instellingen zijn gewijzigd.

1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Exercise (Training) wordt weergegeven. Druk op OK. 
3. Selecteer START (Start) met  /  en druk op OK. OwnZone (Persoonlijke hartslagzone) wordt weergegeven.
 Als u het bepalen van uw OwnZone wilt overslaan en de eerder vastgestelde persoonlijke hartslagzone wilt gebruiken,  
 drukt u op OK en gaat u naar stap 5. 
4. De OwnZone-bepaling gaat van start. U bepaalt uw persoonlijke hartslagzone in vijf stappen.
 Na elke stap hoort u een geluidssignaal (als de geluidsfunctie is ingeschakeld) en het display wordt automatisch verlicht  
 (als u de verlichting eerder hebt gebruikt). Dit signaal geeft het einde van deze stap aan. 

 Wandel een minuut in een rustig tempo. Zorg dat uw hartslag lager dan 100 hsm/ 50% HFmax blijft.
 Wandel een minuut in een normaal tempo. Voer uw hartslag geleidelijk op met 10 hsm/ 5% HFmax.
 Wandel een minuut in een snel tempo. Voer uw hartslag geleidelijk op met 10 hsm/ 5% HFmax.
 Jog een minuut in een rustig tempo. Voer uw hartslag geleidelijk op met 10 hsm/ 5% HFmax.
 Jog in een snel tempo of ren gedurende een minuut.

5. Ergens tussen stap 1 en 5 hoort u twee geluidssignalen. Uw persoonlijke hartslagzone is vastgesteld.
 Als de OwnZone-bepaling is gelukt, wordt de volgende informatie weergegeven:

OwnZone Updated (Persoonlijke hartslagzone bijgewerkt)
Afhankelijk van de instellingen worden de limieten van uw persoonlijke hartslagzone
weergegeven in slagen per minuut (hsm) of als percentage van uw maximale hartslag (%HFmax) 
Uw huidige hartslag

Als de OwnZone-bepaling niet is gelukt, worden OwnZone Limits (Limieten persoonlijke 
hartslagzone) en uw eerder bepaalde limieten (hsm/%HFmax) weergegeven. Als u uw 
persoonlijke hartslagzone niet eerder hebt bepaald, worden de hartslaglimieten gebaseerd op 
uw leeftijd. 

U kunt nu doorgaan met uw training. Probeer binnen de opgegeven hartslaglimieten te blijven 
voor een optimaal trainingsresultaat.



46 NEDERLANDS 47NEDERLANDS

5. EVALUEER UW PRESTATIES

5.1 DAILY FILE (TRAININGSBESTAND)
In Daily File (Trainingsbestand) kunt u gedetailleerde trainingsgegevens over de laatste 12 trainingssessies bekijken, zoals 
trainingsduur, calorieverbruik, maximale en gemiddelde hartslag en trainingsduur in verschillende intensiteitzones. 

Als het bestand vol raakt, worden de oudste gegevens vervangen door de nieuwste gegevens. Als u de trainingsgegevens 
gedurende een langere periode wilt bewaren, brengt u het trainingsbestand met behulp van het menu File Send (Bestand 
verzenden) over naar de Polar Fitness Trainer webservice. Zie voor meer informatie “Datacommunicatie“.

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK.  
 Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Druk op  /  tot File (Bestand) wordt weergegeven.  
 Druk op OK.
3. Selecteer DAILY met  / . Druk op OK.

Opmerking: Als Empty (Leeg) wordt weergegeven, zijn er nog geen 
trainingsgegevens opgeslagen in het bestand. 

Druk op

Send
(Verzenden)

Totals
(Totalen)

Weekly
(Iedere week)

Daily
(Iedere dag)

Druk op Druk op

Druk op

De volgende gegevens worden weergegeven:

Naam van de training, indien het Polar Keeps U Fit Workout Program training is geselecteerd 
tijdens het trainen.
Als Manual is geselecteerd, wordt Exercise (Training) weergegeven.
Grafische balken geven de gerealiseerde trainingsbelasting aan. De lengte van de balk geeft de 
trainingsduur aan.
De cursor staat bij de geselecteerde trainingssessie
Datum van de geselecteerde trainingssessie

Duration (Duur)
Naam van de training
Tijd waarop met de training is 
begonnen
Trainingsduur (uu.mm.ss)

Calories (Calorieën)
Aantal tijdens de training 
verbruikte calorieën (Cal/kcal)
Vetpercentage van de verbruikte 
calorieën*

Selecteer de trainingssessie met  / . Druk op OK.

Met  /  kunt u bladeren in de volgende gegevens:

* Er wordt een schatting gemaakt van het percentage vet dat u hebt 
verbrand op basis van het totale aantal calorieën (cal)/kilocalorieën 
(kcal) dat u tijdens de training hebt verbruikt. Het vetpercentage 
kan variëren tussen 0% en 60% en wordt weergegeven met een 
5%-nauwkeurigheid.
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Time in Zone (wordt 
weergegeven als Manual is 
geselecteerd tijdens het trainen 
en de hartslaglimieten waren 
ingeschakeld)
Hartslaglimieten
Trainingsduur tussen 
hartslaglimieten

Heart Rate (Hartslag)
Maximale (Max) en gemiddelde 
hartslag (Avg) in slagen per 
minuut en het percentage van 
de maximale hartslag worden 
afwisselend weergegeven.

Hartslagzones (wordt 
weergegeven als het Polar Keeps
U Fit Workout Program training is 
geselecteerd tijdens het trainen)
Druk op OK om de gegevens voor 
de intensiteitzones Light (Licht), 
Moderate (Gemiddeld) en Hard 
(Intensief) te bekijken.
U kunt wisselen tussen ver-
schillende intensiteiten met  / .

Aanbevolen trainingsduur in de 
geselecteerde intensiteitzone
De balk voor de intensiteitzone is 
gemarkeerd
Trainingsduur in de zone
Druk op de knop Back om 
terug te keren naar de 
hartslagzoneweergave.

Druk op de knop Back om terug te keren naar het 
trainingsbestand.
U kunt desgewenst ook de knop Back ingedrukt houden 
totdat de tijdweergave verschijnt.

Bestand verwijderen
1. Als u het geselecteerde bestand wilt verwijderen, houdt  
 u de knop Light ingedrukt tot DELETE FILE? (Bestand  
 verwijderen?) wordt weergegeven.
2. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK.
3. Als u Ja selecteert, geeft de polsunit ARE YOU SURE?  
 (Weet u het zeker?) weer. Als u het bestand niet wilt  
 verwijderen, selecteert u NO (Nee). Selecteer YES (Ja) als
  u het bestand wél wilt verwijderen. Druk op OK.   
 Opmerking: Eenmaal verwijderd kan een bestand niet  
 worden teruggezet.

5.2 WEEKLY FILE (WEEKOVERZICHT)
In het weekoverzicht kunt u de wekelijkse logboekgegevens bekijken die automatisch worden opgeslagen. Het weekoverzicht 
bevat gegevens van de afgelopen twaalf weken. Als het weekoverzicht vol raakt, worden de gegevens van de laatste week 
vervangen door de gegevens van de daaropvolgende week. De logboekweek wordt op zondagnacht om 12 uur opgeslagen in 
het weekoverzicht. Tegelijkertijd wordt het logboek gereset.

1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Druk op  /  tot File (Bestand) wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer WEEKLY (Weekoverzicht) met  / . Druk op OK.
4. Druk op  /  om EXE.COUNT (Aantal trainingen), EXE.TIME (Trainingsduur), CALORIES (Calorieën) of HR ZONES  
 (Hartslagzones) te selecteren. Druk op OK.

Opmerking: Als Empty (Leeg) wordt weergegeven, zijn er nog geen trainingsgegevens opgeslagen in het bestand. 

Met  /  kunt u bladeren in de opgeslagen gegevens. De zwarte cursor verschuift in overeenstemming met de week.
Druk op de knop Back om terug te keren naar het weekoverzicht.

Exe.Count (Aantal 
trainingssessies)
De laatste dag van de 
geselecteerde week (zondag)
Cumulatief aantal 
trainingssessies 

Exe.Time (Trainingsduur)
De laatste dag van de 
geselecteerde week
Cumulatieve trainingsduur 
(uu.mm.ss)
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Calories (Calorieën)
De laatste dag van de 
geselecteerde week
Cumulatief calorieverbruik 
(Cal/kcal)

HR Zones (Hartslagzones)
De laatste dag van de 
geselecteerde week
Cumulatieve trainingsduur in 
de intensiteitzone Moderate 
(Gemiddeld)
Druk op OK om de trainingsduur 
in de verschillende 
intensiteitzones te bekijken.
U kunt wisselen tussen 
verschillende intensiteiten met 

 / . 
Druk op de knop Back om 
terug te keren naar de 
hartslagzoneweergave.

U kunt desgewenst ook de knop Back ingedrukt houden om 
terug te gaan naar de tijdweergave.

5.3 TOTALS FILE (TOTALENBESTAND)
In Totals File (Totalenbestand) kunt u vanaf de vorige reset 
het totale cumulatieve aantal trainingen, de trainingsduur 
en het calorieverbruik van verscheidene trainingen 
bekijken. 

1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Druk op  /  tot File (Bestand) wordt weergegeven.  
 Druk op OK.
3. Selecteer TOTALS (Totalen) met  / . Druk op OK.

Opmerking: Als Empty (Leeg) wordt weergegeven, zijn er nog geen 
trainingsgegevens opgeslagen in het bestand. 

Met  /  kunt u bladeren in de volgende gegevens:

Total Exe.Count (Totaal aantal 
trainingssessies)
De datum waarop de totaalteller 
voor het laatst is gereset.
Totaal cumulatief aantal 
trainingen vanaf de vorige reset.

Opmerking: Als u 65.535 trainingssessies hebt geregistreerd, wordt 
het totaal cumulatief aantal trainingen automatisch weer op nul 
gezet.

Total Duration (Totale duur)
De datum waarop de totale 
cumulatieve trainingsduur voor 
het laatst is gereset.
Totale cumulatieve trainingsduur 
van meerdere trainingssessies, 
opgeteld vanaf de laatste keer 
dat de tijd is gereset.

Opmerking: De totale trainingsduur wordt weergegeven in uren 
en minuten totdat u 99 uur en 59 minuten hebt bereikt. Vanaf dat 
moment wordt de cumulatieve trainingsduur weergegeven in uren 
totdat u 9999 uur hebt bereikt. Dan wordt de totale trainingsduur 
automatisch weer op nul gezet.

Total Calories (Totaal aantal 
calorieën)
De datum waarop het totale 
cumulatieve aantal calorieën 
voor het laatst is gereset.
Totale cumulatieve calorieën 
die zijn verbruikt tijdens 
trainingssessies, opgeteld 
vanaf de laatste keer dat ze zijn 
gereset. 

Opmerking: Als uw calorieënverbruik 999.999 Cal/kcal is, wordt het 
totale aantal calorieën automatisch weer op nul gezet. 

Totaaltellers resetten
Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u stap 1 tot en met 3.

4. Selecteer Reset Total Counters? (Totaaltellers resetten?) met  / . Druk op OK.
5. Druk op  /  om het resetten van ALL (Alle totaaltellers), EXE.COUNT (Totaal aantal   
 trainingssessies), DURATION (Totale duur) of CALORIES (Totaal Cal/kcal) te selecteren. 
 Druk op OK.
6. ARE YOU SURE? (Weet u het zeker?) wordt weergegeven. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met 
  / . Druk op OK.

Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave verschijnt.
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5.4 LOGBOEK
In deze paragraaf wordt beschreven hoe u de aanbevolen trainingsduur, het aantal trainingen, het calorieverbruik, de 
duur in verschillende intensiteitzones kunt vergelijken met de behaalde waarden. Op deze manier hebt u snel betrouwbare 
informatie over uw vorderingen en weet u of u het geplande doel gaat halen.

Het logboek bevat evaluatiegegevens voor de lopende kalenderweek.
Trainingsgegevens worden in het logboek bewaard als de trainingssessie ten minste tien minuten heeft geduurd. 

1. Begin met de tijdweergave op het display en druk op de knop .
2. U kunt wisselen tussen verschillende logboeken met  / .
3. Druk op OK om de weergave te openen. Blader in de waarden met  / .

Opmerking:
• Als u nog geen Polar Keeps U Fit Workout Program hebt ingesteld of het programma hebt uitgeschakeld, worden alleen de behaalde  
 waarden weergegeven.
• Zondagnacht om 12 uur zet de polsunit de logboek- en hartslagzoneweergave automatisch weer op nul. Daarbij wordt de vorige   
 logboekweek bewaard in het weekoverzicht. 

Diary (Logboek) HR zones (Hartslagzones)

Logboek (Diary)
 Exe.Count (Aantal 

trainingssessies)
Wekelijks aanbevolen aantal 
trainingssessies
De balk voor het aantal 
trainingssessies is gemarkeerd 
Het totale behaalde aantal 
trainingssessies

 Exe.Time (Trainingsduur)
Wekelijks aanbevolen 
trainingsduur
De balk voor de trainingsduur is 
gemarkeerd
De totale behaalde trainingsduur

 Calories (Calorieën (Cal/kcal))
Wekelijks aanbevolen 
calorieverbruik
De balk voor calorieën is 
gemarkeerd
Het totale aantal calorieën dat bij 
het trainen is verbruikt

Druk op de knop Back om terug te keren naar de logboek- 
weergave en druk op de knop  om naar de hartslagzone-
weergave te gaan. Druk op OK. 
U kunt desgewenst ook de knop Back ingedrukt houden om 
terug te gaan naar de tijdweergave.

Hartslagzones (HR Zones) 

 Light (Licht)
Aanbevolen trainingsduur in de 
intensiteitzone Light
De balk voor de intensiteitzone 
Light is gemarkeerd
De behaalde trainingsduur in 
deze zone

 Moderate (Gemiddeld)
Aanbevolen trainingsduur in de 
intensiteitzone Moderate
De balk voor de intensiteitzone 
Moderate is gemarkeerd
De behaalde trainingsduur in 
deze zone
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 Hard (Intensief)
Aanbevolen trainingsduur in de intensiteitzone Hard
De balk voor de intensiteitzone Hard is gemarkeerd
De behaalde trainingsduur in deze zone

Druk op de knop Back om terug te keren naar de hartslagzoneweergave. U kunt desgewenst ook de knop Back ingedrukt 
houden om terug te gaan naar de tijdweergave.

Standaardlogboekweergave wijzigen

Als u op de knop Back drukt om terug te keren naar het logboek- of de hartslagweergave, 
wordt de eerder bekeken waarde ingesteld als de standaardwaarde.
Wanneer u de volgende keer het logboek- of de hartslagweergave opent, 
wordt deze standaardwaarde weergegeven.
Standaardwaarde

5.5 WEKELIJKSE EN MAANDELIJKSE EVALUATIE

Wekelijkse Evaluatie
Met de functie voor wekelijkse evaluatie worden uw vorderingen automatisch geanalyseerd. Ook wordt u eraan herinnerd dat 
u de trainingen van de vorige week moet controleren. Deze herinnering verschijnt op zondagnacht om 12 uur.

1. Druk op de  knop om de herinnering  te bekijken.
2. CHECKING YOUR WEEKLY EXERCISES (Uw wekelijkse trainingen controleren) wordt   
 weergegeven. Druk op OK om de trainingen van vorige week te controleren of houd de knop  
 Back ingedrukt om terug te keren naar de tijdweergave.

Result (Resultaat) en de volgende gegevens worden weergegeven:
Totaal aantal trainingssessies van afgelopen week
Totale trainingsduur
Totale aantal tijdens de training verbruikte calorieën (Cal/kcal)
Behaald percentage van de wekelijkse streefwaarde (als het programma is ingeschakeld)

Als meer dan 75% van het aanbevolen calorieverbruik is behaald en het programma is 
ingeschakeld, worden afwisselend een beker en het display met de resultaten weergegeven.

3. Ga terug naar de tijdweergave door OK ingedrukt te houden. 

Opmerking: In de komende week blijft de beker in de tijdweergave bestaan als keuzeafbeelding. U kunt de 
afbeelding wijzigen door de  knop ingedrukt te houden.
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Maandelijkse evaluatie
Als u de Fitness Test gedurende een maand niet hebt uitgevoerd, herinnert de polsunit u er op de eerste dag van de maand 
automatisch aan dat u de Fitness Test moet doen.
1. Druk op de  knop om de herinnering  te bekijken.
2. TEST YOUR OWNINDEX (Test uw OwnIndex) wordt weergegeven. Druk op OK om het menu Fitness Test te openen. 
 Als u de Fitness Test niet wilt uitvoeren, houdt u de knop Back ingedrukt om naar de tijdweergave terug te keren. 
 Zie voor meer informatie over de Fitness Test “ Test uw conditie - uw OwnIndex-waarde bepalen”.

6. EXTRA VOORDELEN VAN DE POLAR TOEPASSINGEN - DATACOMMUNICATIE

Met de Polar Fitness hartslagmeter hebt u de mogelijkheid gegevens uit te wisselen 
tussen de polsunit en pc. U kunt de instellingen van de polsunit eenvoudig bewerken 
en overdragen van uw pc naar de polsunit met de Polar UpLink Tool™. U kunt zelfs uw 
eigen logo ontwerpen om de polsunit een persoonlijk tintje te geven, of er één kiezen 
uit de Polar Logo Gallery. Lees de “Technische gegevens” voor meer informatie over de 
systeemvereisten.

Met de toepassing Polar WebLink™ kunt u trainingsgegevens van uw polsunit 
overdragen naar uw persoonlijke trainingslogboek op de website Polar Fitness Trainer, 
waar ze grafisch worden geanalyseerd en u de gegevens over een langere termijn 
kunt evalueren. Polar Fitness Trainer is een geavanceerde webservice die speciaal 
is ontwikkeld om u te ondersteunen bij uw trainingen. Hier kunt u zich kosteloos 
registreren, waarna u toegang krijgt tot een persoonlijk trainingsschema, logboek, 
tests en berekeningen, nuttige artikelen en nog veel meer. U kunt toegang krijgen 
en het registratieproces starten voor deze webservice op www.PolarFitnessTrainer.com. 
Lees de “Technische gegevens” voor meer informatie over de systeemvereisten. 

Ga naar www.polar.fi en www.PolarFitnessTrainer.com voor meer informatie.
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7.  INSTELLINGEN

In het menu Instellingen (Settings) kunt u de ingevoerde gegevens, zoals tijd en datum, bekijken of wijzigen en u kunt 
instellingen opgeven, bijvoorbeeld de hartslaglimieten, het volume en het alarm.

7.1 HORLOGE-INSTELLINGEN
De tijd en datum kunnen op twee manieren worden weergegeven. U kunt voor de tijd kiezen uit de 12-uursnotatie  
(datum: maand, dag, jaar) of 24-uursnotatie (datum: dag, maand, jaar).

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK.  
 Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt   
 weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer WATCH (Horloge) met  / . Druk op OK.
4. Selecteer de instellingen voor TIMER, REMIND   
 (Herinnering), ALARM, TIME (Tijd), TIME 2 (Tijd 2) of
 DATE (Datum) met  / . Druk op OK om de gewenste  
 instellingen te selecteren.

Opmerking:
• U kunt op elk moment terugkeren naar de tijdweergave door de  
 knop Back ingedrukt te houden.
• Ook kunt u de horloge-instellingen invoeren door in de   
 tijdweergave de knop Back ingedrukt te houden.
• U kunt de tijd- en datuminstellingen overslaan en de bestaande  
 instellingen bevestigen door OK ingedrukt te houden. 

Druk op
Watch

(Horloge)

Timer Remind
(Herinnering)

Alarm Time
(Tijd)

Time 2
(Tijd 2)

Druk op OK

Date
(Datum)

Druk op Druk op
General

(Algemeen)
User

(Gebruiker)
HR Set

(Hartslagset)

Druk op

Timer-Instellingen
U kunt de CountDown timer zo instellen dat na een bepaalde tijd eenmaal een geluidssignaal klinkt.

Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u stap 1 tot en met 3. 
4. Selecteer TIMER met  / . Druk op OK.
5. Stel het uur in met  / . Druk op OK.
6. Stel de minuten in met  / . Druk op OK. De CountDown timer begint te lopen en Timer wordt weergegeven. 

Terwijl de timer loopt, kunt u deze opnieuw starten door OK ingedrukt te houden of kunt u deze stoppen door op de knop Back 
te drukken. U kunt de weergave in het display wijzigen door de  knop ingedrukt te houden. Ook als de timer niet zichtbaar 
is in het display, blijft deze lopen.

Het alarm van de timer  uitschakelen
Wanneer in het display Timer knippert en het alarm klinkt, drukt u op de knop Back om het alarm uit te zetten. Als het alarm 
is uitgezet, wordt het display automatisch verlicht en keert de polsunit terug naar de tijdweergave. Zet u het alarm niet uit, 
dan blijft u het een minuut lang horen en keert de polsunit terug naar de tijdweergave. 

Opmerking: 
• Het alarm van de timer wordt geactiveerd in alle menu’s behalve Exercise. Als het alarm klinkt terwijl u zich in een van de andere menu’s  
 bevindt, is op de polsunit de alarmweergave te zien.
• Als de knoppen zijn vergrendeld terwijl het alarm klinkt, functioneren de knoppen normaal.
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Herinneringsinstellingen
U kunt zeven herinneringen instellen, zodat u wordt gewaarschuwd bij belangrijke gebeurtenissen of u eraan wordt 
herinnerd dat u op een specifiek tijdstip moet trainen. U kunt tekst, datum, tijd, alarm en herhaalinterval bewerken en een 
trainingssessie koppelen aan een herinnering.

Een herinnering toevoegen
1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer WATCH (Horloge) met  / . Druk op OK.
4. Selecteer REMIND (Herinnering) met  / . Druk op OK.
5. Als u nog niet eerder een herinnering hebt ingesteld, wordt alleen ADD (Toevoegen) weergegeven. Druk op OK om de  
 eerste herinnering in te stellen.
 Als u de eerste herinnering hebt ingesteld, wordt deze toegevoegd aan de lijst. Als u de herinnering wilt bewerken, kunt  
 u deze selecteren. 

Reminder Date (Herinneringsdatum): 
6. Stel de maand (mm) of dag (dd) in met  / . Druk op OK.
7. Stel de dag (dd) of maand (mm) in met  / . Druk op OK.
8. Stel het jaar (yy) in met  / . Druk op OK.

Reminder Time (Herinneringstijdstip):   
9. Als u de 12-uursnotatie gebruikt, selecteert u AM (‘s morgens) of PM (‘s middags) met de knoppen  / . Druk op OK.
10. Stel het uur in met  / . Druk op OK.
11. Stel de minuten in met  / . Druk op OK. 

Alarm: 
12. Selecteer een herinneringsalarm met  / . Afhankelijk van de optie die u selecteert, wordt het herinneringsalarm  
 geactiveerd 1 DAY (1 dag), 1 HOUR (1 uur), 30 MIN (30 min.) of 10 MIN (10 min.) vóór dan wel precies op het   
 herinneringstijdstip (ON TIME). Druk op OK. 

Repeat (Herhalen):
13. Selecteer een herhaaltijdstip met  / . De herinnering wordt YEARLY (ieder jaar), MONTHLY (iedere maand), WEEKLY  
 (iedere week), DAILY (iedere dag) of HOURLY (ieder uur) geactiveerd op hetzelfde tijdstip. Ook kunt u de herinnering zo  
 instellen dat deze slechts ONCE (Eenmalig) wordt geactiveerd, of deze OFF (Uit) zetten. Druk op OK.
Opmerking: Als u de herinnering uitschakelt, kunt u deze later weer selecteren door het herhaaltijdstip te activeren.

Exercise (Training): 
14. Selecteer met  /  een training die aan de herinnering moet worden gekoppeld, of NONE (Geen) als u de herinnering  
 niet aan de trainingssessie wilt koppelen. Druk op OK. 
Opmerking: Als u geen Polar Keeps U Fit Workout Program hebt ingesteld, kunt u geen trainingssessie aan de herinnering koppelen en is 
alleen NONE (Geen) beschikbaar. 

Herinneringstekst bewerken:
U kunt herinneringen een naam van acht letters geven. De beschikbare tekens zijn:
0-9, spatie, A-Z, a-z, - % / ( ) * + . : ?
• De aanpasbare letter is onderstreept en knippert. Wijzig de letter met  / .
• Druk op OK om de geselecteerde letter te accepteren.
• Druk op de knop Back als u naar een eerder ingestelde letter wilt gaan.
• Houd OK ingedrukt als u het bewerken van de overige letters wilt overslaan.
• Na het bewerken van de laatste letter drukt u op OK. De polsunit keert terug naar het menu
 voor het selecteren van een herinnering. 

Ga verder met het bekijken en bewerken van herinneringen of keer terug naar de tijdweergave door de knop Back ingedrukt 
te houden.
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Herinneringen bekijken en bewerken 
1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer WATCH (Horloge) met  / . Druk op OK.
4. Selecteer REMIND (Herinnering) met  / . Druk op OK.
5. Selecteer de gewenste herinnering met  / . Druk op OK.

De volgende gegevens worden weergegeven: 

Naam van de training
(als er een trainingssessie aan de 
herinnering is gekoppeld)

Herinneringsalarm

Herinneringstekst

Herinneringsdatum

Herinneringstijdstip

6. Druk op OK om de herinnering te bewerken.
 U kunt ook op de knop Back drukken om terug te keren naar het menu voor het selecteren van herinneringen.
 U kunt ook de andere herinneringen bekijken door  /  ingedrukt te houden.
7. Selecteer met  /  EXERCISE (Training), TIME (Tijd), ALARM (Alarm), DATE (Datum), REPEAT (Herhalen) of TEXT (Tekst)  
 voor bewerken, of kies DELETE (Verwijderen) om de herinnering te verwijderen. Druk op OK.

8. Bewerk de geselecteerde waarde volgens de instructies in “Een herinnering toevoegen”.
 Als u Delete (Verwijderen) selecteert, wordt op de polsunit DELETE REMINDER? (Herinnering verwijderen?) weergegeven.
 Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK. Opmerking: Eenmaal verwijderd kan de herinnering niet worden  
 teruggezet. 

Het herinneringsalarm  uitschakelen
Wanneer in het display SNOOZE? (Sluimerstand?) en de herinneringsgegevens worden weergegeven en het alarm klinkt, kunt 
u op de knop Light drukken om het alarmsignaal uit te zetten. De herinneringstekst blijft in het display staan. Druk op de 
knop Back om de herinneringsweergave af te sluiten. Als u de herinneringsweergave afsluit, wordt het display automatisch 
verlicht en keert de polsunit terug naar de tijdweergave. Druk op OK om het alarm 10 minuten in de sluimerstand te zetten 
en de afteltimer te starten. Zet u het alarm niet uit, dan blijft u het een minuut lang horen en keert de polsunit terug naar de 
tijdweergave. U kunt de weergave in het display wijzigen door de  knop symbol ingedrukt te houden.

Opmerking:
• Het herinneringsalarm wordt geactiveerd in alle menu’s behalve Exercise. Als het alarm klinkt terwijl u zich in een van de andere menu’s  
 bevindt, is op de polsunit de alarmweergave te zien.
• Er kan niet meer dan één alarm klinken. Als twee of meer herinneringen dezelfde alarmdatum en -tijd hebben, klinkt de eerst ingestelde  
 herinnering.
• Als de knoppen zijn vergrendeld terwijl het alarm klinkt, functioneren de knoppen normaal.
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Alarminstelling
1. Druk op OK als u vanuit de tijdweergave begint.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer WATCH (Horloge) met  / . Druk op OK.
4. Selecteer ALARM met  / . Druk op OK.
5. Selecteer alarm DAILY (Dagelijks), MON-FRI (Ma.-Vr.) of OFF (Uit) met  / . Druk op OK.
 Als u OFF (Uit) selecteert, drukt u op OK en gaat u naar Tijdinstelling.
 Als u de 12-uursnotatie gebruikt, selecteert u AM (‘s morgens) of PM (‘s middags) met de knoppen  / . Druk op OK.
6. Stel het uur in met  / . Druk op OK.
7. Stel de minuten in met  / . Druk op OK. 

Het alarm  uitschakelen
Wanneer in het display SNOOZE? (Sluimerstand?) wordt weergegeven, het alarm klinkt en de verlichting knippert, kunt u 
op de knop Back drukken om het alarm uit te zetten. Als het alarm is uitgezet, wordt het display automatisch verlicht en 
keert de polsunit terug naar de tijdweergave. Druk op OK of  /  om het alarm 10 minuten in de sluimerstand te zetten en 
de afteltimer te starten. Zet u het alarm niet uit, dan blijft u het een minuut lang horen en keert de polsunit terug naar de 
tijdweergave. 

Opmerking: 
• Het alarm wordt geactiveerd in alle menu’s behalve Exercise. Als het alarm klinkt terwijl u zich in een van de andere menu’s bevindt, 
 is op de polsunit de alarmweergave te zien.
• Als de knoppen zijn vergrendeld terwijl het alarm klinkt, functioneren de knoppen normaal.

Tijdinstelling
Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u stap 1 tot en met 3.
4. Selecteer TIME (Tijd) met  / . Druk op OK.
5. Druk op  /  om 12 H (12-uursnotatie) of 24 H (24-uursnotatie) te selecteren. Druk op OK.
 Als u de 12-uursnotatie (12h) hebt gekozen, selecteert u met behulp van  /  AM (‘s morgens) of PM (‘s middags). 
 Druk op OK.
6. Stel het uur in met  / . Druk op OK.
7. Stel de minuten in met  / . Druk op OK. 

Time 2 (Tijd 2)-Instelling
Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u stap 1 tot en met 3.
4. Selecteer TIME2 (Tijd 2) met  / . Druk op OK.
5. Stel het tijdverschil (hh.mm) in met  / . De tijd wijzigt in stappen van 30 minuten. Druk op OK.

Opmerking: In de tijdweergave kunt u de tijdzone wijzigen door de knop ingedrukt te houden.

Datuminstelling
Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u stap 1 tot en met 3.
4. Selecteer DATE (Datum) met  / . Druk op OK.
5. Selecteer de maand (mm) of dag (dd) met  / . Druk op OK.
6. Selecteer de dag (dd) of maand (mm) met  / . Druk op OK.
7. Selecteer het jaar (yy) met  / . Druk op OK.

Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave verschijnt.
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7.2 HARTSLAGINSTELLINGEN
In het hartslagsetmenu kunt u de instellingen die worden 
gebruikt tijdens trainingssessies, de alarminstelling en de 
weergavenfunctie aanpassen.

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK.  
 Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt   
 weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer HR SET (Hartslagset) met  / . Druk op OK.
4. Druk op  /  om HR ALARM (Hartslagalarm) of 
 HR VIEW (Hartslagweergave). Druk op OK.

Druk op Druk op Druk op
General

(Algemeen)
User

(Gebruiker)
HR Set

(Hartslagset)
Watch

(Horloge)

Druk op OK

HR Alarm
(Hartslagalarm)

HR View
(Hartslagweergave)

Druk op

Volume-instelling van het hartslagalarm
Selecteer VOL 2 (hard), VOL 1 (zacht) of alarm OFF (Uit) 
met  / . Druk op OK.

Instelling hartslagweergave
Druk op  /  om HR (Hartslag in slagen per minuut) of 
HR% (Percentage van de maximale hartslag) te selecteren. 
Druk op OK.

Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave 
verschijnt.

7.3 GEBRUIKERSINSTELLINGEN
In het menu met gebruikersinstellingen kunt u uw persoonlijke gegevens, gewicht, lengte, geboortedatum, geslacht, 
activiteitenniveau en extra gebruikersinstellingen bewerken.

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK.  
 Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt   
 weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer USER (Gebruiker) met  / . Druk op OK.
4. Weight (Gewicht): Pas het gewicht aan met  / . 
 Druk op OK.
5. Height (Lengte): Pas de lengte aan met  / . 
 Druk op OK.
6. Birthday (Geboortedatum): Pas de maand (mm) of 
 dag (dd) aan met  / . Druk op OK.
Opmerking: U kunt de geboortedatuminstelling overslaan en de 
bestaande waarde accepteren door OK ingedrukt te houden.

Druk op OK

View
Extra
User

Settings
(Extra

gebruikers-
instellingen

bekijken)

Weight
(Gewicht)

Birth-
day

(Geboorte-
datum)

Sex
(Geslacht)

Activity
(Aktiviteit)

Height
(Lengte)

OK OK OK OK OK

Druk op Druk op Druk op
General

(Algemeen)
User

(Gebruiker)
HR Set

(Hartslagset)
Watch

(Horloge)

Druk op
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Beschrijving van activiteitenniveau

7. Pas de dag (dd) of maand (mm) aan met  / . Druk op OK.
8. Pas het jaar (yy) aan met  / . Druk op OK.
9. Sex (Geslacht): Selecteert MALE (Man) of FEMALE (Vrouw) met  / . Druk op OK.
10. Activity (Activiteit): Selecteer met  /  uw lichamelijke activiteitenniveau op lange termijn: TOP (Top), HIGH (Hoog),  
 MODERATE (Gemiddeld) of LOW (Laag). Druk op OK.
 Bij het activiteitenniveau wordt het niveau van uw lichamelijke activiteit vastgesteld. Selecteer de optie die de algemene  
 hoeveelheid lichamelijke activiteit en het inspanningsniveau ervan in de afgelopen drie maanden het beste beschrijft.

TOP (Top) U sport heel regelmatig, ten minste vijf keer per week, met een hoge inspanning. U sport
   bijvoorbeeld om uw wedstrijdprestaties te verbeteren. 

HIGH (Hoog) U sport regelmatig, ten minste drie keer per week, met een hoge inspanning. U loopt bijvoorbeeld  
   10-20 km per week, of u volgt 3-4 fitnesslessen per week of u besteedt twee of drie uur per week  
   aan vergelijkbare lichamelijke inspanning. 
  
MODERATE U sport regelmatig op recreatief niveau. U loopt bijvoorbeeld 5-10 km per week, u besteedt een half 
(Gemiddeld) tot twee uur per week aan vergelijkbare lichamelijke inspanning of u volgt 1-2 fitnesslessen per  
   week of voor uw werk is een gemiddelde hoeveelheid lichamelijke activiteit vereist.
  
LOW (Laag) U neemt niet regelmatig deel aan een sport met een vast programma of u sport niet regelmatig met
    een hoge inspanning. U wandelt bijvoorbeeld alleen voor uw plezier of sport af en toe intensief genoeg
   zodat u zwaar ademhaalt of transpireert.

11. View Extra User Settings (Extra gebruikersinstellingen bekijken): Aanbevolen wordt de volgende instellingen 
 (HFmax, VO2max) uitsluitend te wijzigen als u de in het laboratorium gemeten waarde kent. Druk op OK om de Extra  
 gebruikersinstellingen te selecteren. U kunt desgewenst ook de knop Back ingedrukt houden totdat de tijdweergave  
 verschijnt. 

12. Maximale hartslagwaarde (HFmax): Stel uw maximale hartslag in met  / . Druk op OK.

HFmax is het hoogste aantal hartslagen per minuut (hsm) bij een maximale fysieke inspanning. De nauwkeurigste manier 
om uw HFmax te bepalen, is via een maximale inspanningstest in een laboratorium. HFmax is een nuttig hulpmiddel voor het 
bepalen van het inspanningsniveau van training. HFmax wordt gebruikt bij de schatting van het energieverbruik.

13. Hartslag in een zittende positie (HFsit): Stel uw hartslag in een zittende positie in met  / . Druk op OK. 

HFsit moet uw normale hartslag zijn wanneer u geen lichamelijke inspanningen verricht (zittend). HFsit wordt gebruikt bij de 
schatting van het energieverbruik. U kunt uw HFsit gemakkelijk bepalen: ga zitten en doe de borstband en polsunit om. Start 
de hartslagmeting, zodat uw hartslagwaarde op het display wordt getoond. Kijk na 2 tot 3 minuten op uw polsunit. Dit is uw 
HFsit. U kunt uw HFsit nauwkeuriger bepalen door de Polar hartslagmeter gedurende een volledige, normale dag te dragen. 
Noteer af en toe uw hartslag wanneer u rustig zit en gedurende 2 à 3 minuten geen lichamelijke activiteiten hebt verricht. 
Bereken ‘s avonds de gemiddelde waarde.
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14. Maximale zuurstofopname (VO2max, ml/kg/min): Stel uw maximale zuurstofopname in met  / . Druk op OK. 

VO2max is de maximale zuurstofopname waartoe uw lichaam in staat is tijdens een maximale inspanning. Deze is ook 
bekend als aëroob vermogen of maximale zuurstoftoevoer/maximaal zuurstofverbruik. VO2max wordt vaak gebruikt voor het 
bepalen van de aërobe (cardiovasculaire) conditie. De nauwkeurigste manier om uw VO2max te bepalen, is via een maximale 
inspanningstest in een laboratorium. De aërobe conditie geeft aan hoe goed uw cardiovasculaire systeem werkt bij de 
zuurstoftoevoer en de zuurstofopname in uw lichaam. VO2max wordt gebruikt bij de schatting van het energieverbruik. 

Opmerking:
• VO2max wordt gebruikt bij het instellen van Polar Keeps U Fit Workout Program. Als u deze waarde niet weet, kunt u met behulp van de Polar  
 Fitness Test een vergelijkbare waarde bepalen, de OwnIndex. Zie voor meer informatie ”Test uw conditie - uw OwnIndex-waarde bepalen”.
• Als u per ongeluk de Extra gebruikersinstellingen hebt gewijzigd, kunt u terugkeren naar de standaardinstellingen door de knop Light  
 ingedrukt te houden. RESTORE DEFAULT (Standaard herstellen?) wordt weergegeven. Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK. 

7.4 ALGEMENE INSTELLINGEN
In het menu met algemene instellingen kunt u algemene 
instellingen voor de polsunit bewerken. Tot de algemene 
instellingen behoren volume, knopvergrendeling, help, 
eenheden en taalinstellingen.

1. Begin met de tijdweergave op het display. Druk op OK.  
 Exercise (Training) wordt weergegeven.
2. Druk op  /  tot Settings (Instellingen) wordt   
 weergegeven. Druk op OK.
3. Selecteer GENERAL (Algemeen) met  / . Druk op OK. 

4. Select de instellingen voor SOUND (Geluid), KEYLOCK  
 (Knopvergrendeling), UNITS (Eenheden) of LANGUAGE  
 (Taal) met  / . Druk op OK.

1. Volume voor geluid
Selecteer VOL 2 (Hard), VOL 1 (Zacht) of geluid OFF (Uit) 
met  / . Druk op OK. 

Als u de instelling Vol 2 of Vol 1 wijzigt, heeft dat geen 
invloed op de volgende geluidssignalen van de polsunit: 
hartslagalarm, horloge, timer en herinneringsalarmen. 
Als u geluiden OFF (Uit) selecteert, worden de geluids-
signalen van de knoppen en activiteiten uitgeschakeld. 
De alarmsignalen kunnen worden in- of uitgeschakeld in 
de horloge-instellingen. Ook de hartslagzonealarmen 
kunnen worden in- of uitgeschakeld in de trainings-
instellingen en tijdens de trainingssessie.

2. Instellingen voor knopvergrendeling (  Keylock)
De knopvergrendeling kan worden geactiveerd in de 
tijdweergave en tijdens het registreren van de training.

Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u 
stap 1 tot en met 4.
Selecteer MANUAL (Handmatig) of AUTOMATIC 
(Automatisch) met  / . Druk op OK. 

Druk op OK

Sound
(Geluid)

Keylock
(Knop-

vergrendeling)

Units
(Eenheden)

Language
(Taal)

Druk op Druk op Druk op
General

(Algemeen)
User

(Gebruiker)
HR Set

(Hartslagset)
Watch

(Horloge)

Druk op
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Automatic  De polsunit vergrendelt automatisch alle  
(Automatisch) knoppen (behalve de knop Light) als u  
   gedurende een minuut niet op eenknop hebt
    gedrukt. U kunt de knopvergrendeling  
   uitschakelen door de knop Light ingedrukt te  
   houden tot BUTTONS UNLOCKED (Knoppen  
   ontgrendeld) wordt weergegeven. 
Manual  U kunt de knopvergrendeling in- of   
(Handmatig) uitschakelen door de knop Light ingedrukt te
    houden tot wordt weergegeven of verdwijnt.

3. Eenheden instellen
Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u 
stap 1 tot en met 4.
Selecteer KG/CM (Kg/cm) of LB/FT (Ponden/voeten) 
met  / . Druk op OK.

Weight (Gewicht)

Height (Lengte)

Calories (Calorieën)

lb/ft

Ponden

Feet/inches

Calorieën

kg/cm

Kilogrammen

Centimeters

kcal

4. Taalinstellingen
Als u begint met de tijdweergave op het display, herhaalt u 
stap 1 tot en met 4.
Druk op  /  om taal te selecteren. Druk op OK.
ARE YOU SURE? (Weet u het zeker?) wordt weergegeven.
Selecteer YES (Ja) of NO (Nee) met  / . Druk op OK.

Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave 
verschijnt. 

Opmerking: Als u per ongeluk de taal hebt gewijzigd en niet 
weet hoe u terugkeert naar uw eigen taal, reset u de polsunit 
door tegelijkertijd op alle knoppen behalve Light te drukken 
totdat het display vol met cijfers staat. Druk op OK. START WITH 
BASIC SETTINGS (Ga naar basisinstellingen) wordt weergegeven. 
Druk op de knop Back en selecteer de taal met  / . Ga naar 
“Basisinstellingen”. Als u de basisinstellingen al eens hebt 
ingesteld, kunt u deze na het invoeren van de datum overslaan door 
de knop Back ingedrukt te houden.

Uw Polar hartslagmeter is een geavanceerd apparaat waarmee u 
zorgvuldig moet omspringen. De onderstaande aanwijzingen helpen 
u om te handelen in overeenstemming met de garantievoorwaarden. 

Berg de hartslagmeter op een koele, droge plaats op. Berg deze 
niet op in een vochtige omgeving, in luchtdicht materiaal (zoals 
een plastic tas) of samen met geleidend materiaal, zoals een natte 
handdoek.

Service
Het is raadzaam tijdens de garantieperiode van twee jaar 
servicewerkzaamheden te laten uitvoeren door een erkend Polar 
Service Center. De garantie geldt niet voor schade of vervolgschade 
die is veroorzaakt door service die niet is goedgekeurd door Polar 
Electro.

Onderhoud van de Polar hartslagmeter
• Zorg dat de hartslagmeter schoon blijft. Reinig deze met  
 een oplossing van water en een zachte zeep. Droog de unit  
 zorgvuldig af met een zachte handdoek. Gebruik nooit alcohol  
 of schurende materialen/middelen zoals staalwol of chemische  
 reinigingsmiddelen.
• Voorkom dat de hartslagmeter wordt blootgesteld aan extreme  
 lage temperaturen (onder -10 °C (14 °F)) of extreem hoge  
 temperaturen (boven +50 °C (122 °F)). 
• Vermijd blootstelling aan direct zonlicht gedurende lange tijd.  
 Laat de hartslagmeter bijvoorbeeld niet in de auto liggen.

Batterij voor de polsunit
De verwachte levensduur van de batterij van de polsunit is bij 
normaal gebruik 1,5 jaar. Veelvuldig gebruik van de verlichting en 
het alarmsignaal zal de levensduur van de batterij verkorten. Het 

 symbool geeft aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden 
vervangen. Maak de polsunit niet zelf open. De batterij mag alleen 
worden vervangen door een erkend Polar Service Center, zodat de 
waterdichtheid niet in gevaar komt en de juiste onderdelen worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt een volledige periodieke controle van 
de Polar Fitness hartslagmeter uitgevoerd.

Opmerking:
• Als het  symbool wordt weergegeven en het alarm is   
 ingeschakeld, gaat het alarm nog één keer af. Hierna wordt het  
 symbool niet langer weergegeven. Wanneer u het alarm   
 opnieuw probeert in te stellen, wordt Battery Low weergegeven  
 op het display. U kunt het alarm pas opnieuw instellen, zodra de  
 batterij vervangen is. 
• Onder koude omstandigheden kan het symbol voor een bijna  
 lege batterij verschijnen, maar dit verdwijnt weer bij een  
 normale temperatuur.
• Na service door derden wordt waterdichtheid niet gegarandeerd.

Onderhoud van de WearLink borstband
Haal het zendgedeelte los van het elastische bandje wanneer u de 
WearLink niet gebruikt. Als u een insectenwerend middel op uw huid 
aanbrengt, dient u ervoor te zorgen dat dit niet in contact komt met 
de borstband.

8. ONDERHOUD
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WearLink zendgedeelte
• Maak het zendgedeelte na gebruik regelmatig schoon met een  
 oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik nooit alcohol  
 of agressief materiaal zoals staalwol of reinigingsmiddelen om  
 de onderdelen van de borstband schoon te maken.
• Het zendgedeelte mag alleen worden afgedroogd met een  
 handdoek. Door het zendgedeelte ruw te behandelen, kan het  
 beschadigd raken.
• Doe het zendgedeelte nooit in een wasmachine of een droger! 

Elastisch WearLink bandje
• Het elastische bandje kan op +40 °C in de machine worden  
 gewassen. We adviseren u om het bandje in een waszakje te  
 wassen.
• We raden u aan het bandje iedere keer te wassen nadat u het  
 hebt gebruikt in zwembadwater met een hoog chloorgehalte.

WearLink Batterij
De verwachte levensduur van de batterij van de borstband is 2 jaar
(1 uur/dag, 7 dagen/week). Als de borstband niet meer werkt, 
kan dat worden veroorzaakt door een lege batterij. Om de batterij 
te vervangen, hebt u een muntstuk nodig, een afsluitring en een 
batterij (CR 2025). 

2. Verwijder het afsluitklepje, haal de batterij uit de houder en  
 vervang deze door een nieuwe batterij.
3. Verwijder de afsluitring van het afsluitklepje en vervang deze  
 door een nieuwe ring.
4. Plaats de negatieve (-) zijde van de batterij tegen de onderzijde  
 en de positieve (+) zijde tegen het afsluitklepje.
5. Plaats het afsluitklepje zo terug dat de pijl naar de stand OPEN  
 wijst. Zorg ervoor dat u de afsluitring van het afsluitkapje goed  
 in de groef plaatst.
6. Druk zachtjes op het afsluitklepje, zodat het oppervlak van het  
 afsluitklepje gelijk ligt met het oppervlak van het zendgedeelte.
7. Draai het afsluitklepje met het muntstuk met de klok mee, zodat  
 de pijl op het afsluitklepje van OPEN naar CLOSE draait. Zorg  
 ervoor dat het afsluitklepje goed wordt gesloten.

Opmerking: 
• Open het afsluitklepje van de batterijhouder alleen wanneer  
 u de batterij moet vervangen om een maximale levensduur te  
 garanderen. We raden u nadrukkelijk aan om de afsluitring  
 van het afsluitklepje elke keer te vervangen wanneer u de
  batterij vervangt. Deze afsluitringen/batterijsetjes zijn   
 verkrijgbaar bij een erkend Polar Service Center.
• Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij  
 inslikken van batterijen onmiddellijk een arts. 
• Batterijen dienen in overeenstemming met de plaatselijke  
 regelgeving te worden afgevoerd.

1. Open het afsluitklepje van de  
 batterijhouder in het zendgedeelte  
 door het met een muntstuk tegen  
 de klok in van de stand CLOSE  
 naar OPEN te draaien. 

9.1 DE POLAR HARTSLAGMETER EN   
 INTERFERENTIE

Elektromagnetische interferentie
Er kan zich interferentie voordoen in de buurt van hoogspannings-
kabels, verkeerslichten, de leidingen van een tram, trein 
of trolleybus, televisietoestellen, auto’s, fietscomputers, 
fitnessapparatuur en mobiele telefoons, maar ook als u door een 
elektronisch beveiligingspoortje loopt.

Fitnessapparatuur
Verschillende soorten fitnessapparaten met elektronische of 
elektrische onderdelen zoals LED-displays, motoren of elektrische 
remmen kunnen interferentie veroorzaken door hun diffuse straling. 
U kunt dit probleem proberen op te lossen door de polsunit als volgt 
te verplaatsen:
1. Doe de borstband af en gebruik het fitnessapparaat zoals u  
 gewend bent.
2. Verplaats de polsunit totdat u een positie vindt waar geen
  ongewenste signalen worden ontvangen en waar het   
 hartsymbool niet vanzelf knippert. Interferentie is vaak het  
 sterkst recht voor het display van de apparatuur, terwijl links of  
 rechts van het display relatief weinig interferentie optreedt.
3. Doe de borstband weer om en houd de polsunit op de   
 storingsvrije positie.
4. Als de Polar hartslagmeter nog steeds niet goed werkt met het 
 fitnessapparaat, is de apparatuur wellicht elektronisch  
 ongeschikt voor toepassing van draadloze hartslagmeting.

Storing
In de ongecodeerde modus  vangt de polsunit borstbandsignalen 
op binnen een straal van 1 meter (3 voet). Gelijktijdige 
ongecodeerde signalen afkomstig van meerdere borstbanden 
kunnen onjuiste lezing veroorzaken.

De Polar hartslagmeter onder water gebruiken
De Polar hartslagmeter is waterdicht en kan tijdens zwemmen 
gedragen worden. U kunt deze dus dragen als u bijvoorbeeld gaat
zwemmen. De Polar hartslagmeter is echter niet geschikt voor 
gebruik tijdens het duiken. Druk onder water niet op de knoppen van 
de polsunit, zodat de waterdichtheid behouden blijft. 

Als u uw hartslag onder water wilt meten, kunt u last hebben van 
interferentie om de volgende redenen:
• Zwembadwater met veel chloor en zeewater kan sterk geleidend  
 zijn. Dit kan kortsluiting in de elektrodeplaten van de Polar  
 borstband veroorzaken, waardoor de ECG-signalen niet worden  
 geregistreerd door de polsunit.
• Als u in het water springt of heftige spierbewegingen maakt  
 tijdens zwemwedstrijden, kan de borstband op het lichaam  
 verschuiven naar een positie waar geen ECG-signaal kan worden  
 opgevangen.
• De sterkte van het ECG-signaal varieert per persoon en is ook  
 afhankelijk van de samenstelling van het lichaamsweefsel. In  
 het water is het percentage mensen van wie de hartslag moeilijk  
 te meten is veel hoger dan daarbuiten.

9. VOORZORGSMAATREGELEN
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9.2 MOGELIJKE RISICO’S TIJDENS HET
  TRAINEN BEPERKEN MET UW   
 HARTSLAGMETER 
Sporten kan risico’s met zich meebrengen, vooral als u een zittend 
leven leidt. Voordat u begint met actief sporten, is het raadzaam de 
volgende vragen te beantwoorden om uw gezondheidstoestand te 
controleren. Als u een van de vragen met ja beantwoordt, raden wij 
aan een arts te raadplegen voordat u begint met sporten.

• Hebt u de afgelopen 5 jaar niets aan sport gedaan?
• Hebt u een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte?
• Vertoont u symptomen van een ziekte?
• Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk of uw hart?
• Hebt u wel eens last van ademhalingsproblemen?
• Bent u herstellende van een zware ziekte of medische ingreep?
• Draagt u een pacemaker of een ander geïmplanteerd   
 elektronisch apparaat?
• Rookt u?
• Bent u zwanger?

Behalve de intensiteit van de training kunnen ook medicijnen voor 
hartaandoeningen, de bloeddruk, psychische aandoeningen, astma 
en de luchtwegen en sommige energiedranken, alcohol en nicotine 
de hartslag beïnvloeden.

Het is belangrijk om te weten hoe uw lichaam tijdens het sporten 
reageert. Als u tijdens het sporten plotseling pijn voelt of u 
uitzonderlijk moe voelt, is het raadzaam om te stoppen of op een 
lager inspanningsniveau door te gaan.

Waarschuwing voor dragers van pacemakers, defibrillators 
en andere geïmplanteerde elektronische apparatuur. Dragers 
van pacemakers gebruiken de hartslagmeting van de Polar 
hartslagmeter op eigen risico. Het is raadzaam u vóór gebruik van 
het product onder toezicht van een arts aan een gezondheidstest te 
onderwerpen. Uit de test moet blijken of het veilig en verantwoord is 
de pacemaker en de hartslagmeter tegelijk te gebruiken.

Als u overgevoelig bent voor een stof die in contact komt met 
de huid of als u vermoedt dat het product een allergische 
reactie veroorzaakt, controleert u de materialen in het hoofdstuk 
“Technische gegevens”. Draag de borstband over een shirt om de 
kans op huidreacties te verkomen. Voor een probleemloze werking 
moet u het shirt onder de elektroden echter goed vochtig maken.

Opmerking: Door de combinatie van vocht en het schuren van de 
borstband kan deze afgeven en een zwarte vlek achterlaten op lichte 
kleding.

Wat moet ik doen als...
...ik niet weet waar ik mij bevind in het menu?
Houd de knop Back ingedrukt totdat de tijdweergave op het display verschijnt.

...de hartslag niet wordt weergegeven (00/ - -)?
1. Controleer of de elektrodeplaten aan de binnenkant van de borstband vochtig zijn en of u de borstband draagt volgens de instructies.
2. Controleer of de borstband schoon is.
3. Controleer of er geen bronnen van elektromagnetische straling, zoals televisies, mobiele telefoons, monitoren, enzovoort in de buurt van de  
 Polar polsunit zijn.
4. Hebt u een hartproblemen waardoor de vorm van uw ECG-dia gram is veranderd? Neem dan contact op met uw arts.

...het hartsymbool onregelmatig knippert?
1. Controleer of uw polsunit zich binnen het transmissiebereik bevindt en niet meer dan 1 meter is verwijderd van de Polar borstband die u  
 draagt.
2. Controleer of het elastische bandje niet losser is gaan zitten tijdens het sporten.
3. Controleer of de elektrodeplaten aan de binnenkant van de borstband vochtig zijn.
4. Zorg ervoor dat er geen andere hartslagmeter binnen het ontvangstbereik van 1 meter is.
5. Hartritmestoornissen kunnen onregelmatige meetresultaten veroorzaken. Raadpleeg in dat geval uw arts.

...de hartslagmeting onregelmatig of buitengewoon hoog is?
Krachtige elektromagnetische signalen kunnen tot onregelmatige metingen leiden. Blijf dus uit de buurt van mogelijke storingsbronnen, zoals 
hoogspanningskabels, verkeerslichten, bovenleidingen van elektrische spoorwegen of trams, automotoren, fietscomputers, bepaalde met een 
motor aangedreven trainingsuitrustingen (bijvoorbeeld conditietesters) of mobiele telefoons. 

Als dit niet helpt en de hartslagmetingen onregelmatig blijven, gaat u langzamer lopen en controleert u uw hartslag handmatig. Als de 
waarde overeen lijkt te komen met de hoge waarde op het display, hebt u mogelijk last van hartritmestoornissen. De meeste gevallen van 
hartritmestoornissen zijn niet ernstig, maar u kunt beter toch uw arts raadplegen.

...het display leeg is?
De Polar hartslagmeter wordt standaard geleverd met de batterij in de spaarstand. Druk tweemaal op een van de knoppen om het product te 
activeren. WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD (Welkom in de Polar Fitness wereld) wordt weergegeven. Zie “Basisinstellingen” voor meer 
informatie.

10. VEELGESTELDE VRAGEN
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...als de weergave van het display zwak is?
Het eerste teken dat de batterij bijna leeg is, is dat de cijfers vervagen wanneer u de verlichting gebruikt of als het symbool  verschijnt ten 
teken dat de batterij bijna leeg is. Laat de batterij controleren.

...de batterij van de polsunit moet worden vervangen?
Het is raadzaam om alle onderhoud door een erkend Polar Service Center te laten verrichten. De internationale garantie van 2 jaar geldt niet 
voor schade of vervolgschade die is veroorzaakt door service die niet is goedgekeurd door Polar Electro. Het Polar Service Center test na het 
vervangen van de batterij of uw polsunit waterdicht is en voert een volledige periodieke controle uit van de hele Polar hartslagmeter.

...iemand anders mijn polsunit gaat gebruiken?
Steeds als er een andere gebruiker is, moet deze zijn of haar gebruikersgegevens opgeven en een nieuw Polar Keeps U Fit Workout Program 
instellen. Als de gebruikersgegevens zijn gewijzigd of een nieuw Polar Keeps U Fit Workout Program is ingesteld, worden de opgeslagen 
gegevens in de trainingsbestand, weekoverzicht en totalenbestand niet gewist.

...de knoppen niet reageren?
Reset de polsunit. Hiermee worden de datum- en tijdinstelling gewist.
Druk tegelijkertijd op alle knoppen (behalve de knop Light) totdat het display vol met cijfers staat. Druk op OK. 
Zie voor meer informatie “Basisinstellingen”. Als u de basisinstellingen al eens hebt ingesteld, kunt u deze 
na het invoeren van de datum overslaan door de knop Back ingedrukt te houden. Als u niet binnen een minuut 
na het resetten van de polsunit op een knop drukt, verschijnt de tijdweergave op het display. Laat de batterij 
controleren als het probleem hiermee niet is verholpen.

...de bijgewerkte OwnZone-limieten grote variaties vertonen?
De hartslagvariatie reageert op alle wijzigingen in uw lichaam en omgeving. De OwnZone-hartslaglimieten worden onder andere beïnvloed 
door uw conditie, het tijdstip waarop uw persoonlijke hartslagzone wordt bepaald, het type training en uw gemoedstoestand. De onderlimiet 
van OwnZone kan per persoon variëren met 5 tot 10 hartslagen per minuut, maar zelfs 30 hartslagen per minuut is mogelijk. Het is echter van 
belang dat de met OwnZone uitgevoerde training licht of gemiddeld aanvoelt. Als u uw hartslag na de eerste stap bijvoorbeeld te veel opvoert, 
krijgt u mogelijk te hoge OwnZone-hartslaglimieten. Als dit het geval is of zo lijkt te zijn, is het raadzaam om OwnZone opnieuw te bepalen.

11. TECHNISCHE GEGEVENS
Het doel van dit product is:
• gebruikers te helpen bij het bereiken van hun persoonlijke doelen op het gebied van conditie;
• het niveau van fysiologische inspanning en intensiteit weergeven tijdens het trainen.
Geen andere toepassing is beoogd.

De waterdichtheid van de Polar producten is getest volgens de Internationale Standaard ISO 2281. De producten zijn onderverdeeld in drie 
categorieën van waterdichtheid. Controleer op de achterzijde van uw Polar product de waterdichtheidcategorie en vergelijk deze met de 
onderstaande tabel. Let op, de onderstaande definities hoeven niet noodzakelijk van toepassing te zijn op de waterdichtheid van andere 
fabrikanten.

*) Deze kenmerken zijn ook van toepassing op de Polar WearLink borstband die is gemarkeerd als zijnde waterdicht tot 30 m.

Markering op de 
bodemplaat

Water resistant

Water resistant 50m

Water resistant 100m

Waterspatten, zweet,
regen etc.

 X

 X

 X

Baden en 
zwemmen

 X

 X

Snorkelen (zonder 
zuurstofflessen)

             X

Duiken (met 
zuurstofflessen)

Waterdicht
kenmerken

Waterspatten,
regen etc.

Minimaal voor baden 
en zwemmen*

Voor frequent gebruik 
in het water, met  
uitzondering van 
DUIKEN
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POLSUNIT
Batterijtype: CR 2032
Levensduur batterij: Gemiddeld 1,5 jaar (1 uur/dag, 7 dagen/week)
Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F)
Materiaal polsbandje: Polyurethaan
Materiaal achterklepje
en polsbandgesp: Roestvast staal dat voldoet aan EG-richtlijn  
 94/27/EU en het bijbehorende amendement  
 1999/C 205/05 inzake het vrijkomen van  
 nikkel uit producten die bedoeld zijn voor een  
 direct en langdurig contact met de huid.
Nauwkeurigheid: groter dan ±0,5 seconden/dag bij 25 °C.
Nauwkeurigheid van 
de hartslagmeting: ±1% of ±1 hartslag per minuut, welke het  
 grootste is, gedefinieerd bij gelijkmatige  
 inspanning.

BORSTBAND
Type batterij: CR 2025
Levensduur batterij: Gemiddeld 2 jaar (1 uur/dag, 7 dagen/week)
Afdichtring batterij: O-ring 20,0 x 1,0 Materiaal FPM
Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F)
Materiaal zendgedeelte: Polyamide
Materiaal 
elastisch bandje: Polyurethaan, polyester, polyamide, nylon en  
 natuurlijk rubber inclusief een elastan.

LIMIETWAARDEN
Chronometer  23 u 59 min 59 sec
Hartslaglimieten  30 -199 hsm
Totale tijd  0 - 9999 u 59 min 59 sec
Totaal aantal calorieën  0-999999 kcal
Totaal aantal 
trainingssessies  65 535
Geboortedatum  1921 - 2020

SYSTEEMVEREISTEN

Polar WebLink met SonicLink™ datacommunicatie
• PC
• Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
• Geluidskaart
• Microfoon

Polar UpLink Tool
• PC
• Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
• Geluidskaart
• Dynamische luidsprekers of koptelefoon

12. INTERNATIONALE GARANTIE
• Deze beperkte internationale Polar garantie is uitgevaardigd door Polar Electro Inc. voor klanten die dit product in de VS of Canada hebben  
 aangeschaft. Deze beperkte internationale Polar garantie is uitgevaardigd door Polar Electro Oy voor klanten die dit product in andere  
 landen hebben aangeschaft. 
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van dit product garantie tegen materiaal- en productiefouten  
 gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.
• Bewaar uw kassabon of Internationale garantiekaart. Dat is uw aankoopbewijs!
• De garantie geldt niet voor de batterij en schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, ongevallen, verwaarlozing, het niet voldoen aan de  
 voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel gebruik en gebarsten of gebroken behuizingen en elastisch bandje. 
• De garantie geldt niet voor schade, verlies of kosten die direct, indirect of incidenteel voortvloeien uit of samenhangen met het product.  
 Gedurende de garantieperiode kan het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen, dit naar keuze van de importeur.
• Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de  
 rechten van de klant ten opzichte van de dealer ten gevolge van een verkoop- of  aankoopovereenkomst.

    Deze CE-markering toont aan dat het product in overeenstemming is met de richtlijn 93/42/EEC.

 Het doorgestreepte afvalcontainer symbool geeft aan dat de Polar producten elektronische apparaten zijn en vallen onder de richtlijn  
 2002/96/EC van het Europese Parlement en de Raad van elektrische en elektronische afvalproducten (WEEE). Deze producten  
 dienen dus apart verwerkt te worden in de EU-landen. De producten zijn na 13 augustus 2005 op de markt gebracht. Polar moedigt u  
 aan de mogelijke effecten op het milieu en de gezondheid te minimaliseren. Volg ook buiten de Europese Unie de lokale afvalregeling  
 en maak gebruik, daar waar mogelijk, van de aparte inzameling van elektronische apparaten.
    
Copyright © 2005 Polar Electro Oy, 90440 Kempele, Finland.

Polar Electro Oy is een ISO 9001:2000 gecertificeerd bedrijf.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy.

De namen en logo’s die zijn gemarkeerd met het symbool ™ in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn 
handelsmerken van Polar Electro Oy. De namen en logo’s die zijn gemarkeerd met het symbool ® in deze gebruiksaanwijzing of op de 
verpakking van dit product zijn geregistreerde handelsmerken van Polar Electro Oy, behalve dat Windows een geregistreerd handelsmerk is 
van Microsoft Corporation.

0537
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13. AANSPRAKELIJKHEID
• De gegevens in deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend ter informatie. De hierin beschreven producten kunnen zonder voorafgaande  
 kennisgeving worden gewijzigd in verband met het voortdurende ontwikkelingsprogramma van de fabrikant.
• Polar Electro Oy geeft geen garanties voor deze gebruiksaanwijzing of de hierin beschreven producten. 
• Op geen enkele wijze kan Polar Electro Oy aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of incidenteel, voortvloeit uit of samenhangt  
 met het gebruik van dit materiaal of de producten die hierin worden beschreven.

Dit product is gepatenteerd door een van de volgende patenten:
FI55293, FI88223, US5491474, DE4215549, GB2257523B, FR92.06120, HK113/1996, SG9591671-4, FI110303, WO96/20640, EP 0748185, 
US6104947, US6714812, FI114202, US 6537227, EP 1055158, US5719825, US58048027.
In afwachting van andere patenten.

Fabrikant:
Polar Electro Oy
Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi
www.PolarFitnessTrainer.com
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