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1. ÚVOD
Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho tréninkového počítače Polar RCX3! Tréninkový počítač
RCX3 představuje komplexní systém řízení vašeho tréninku.

Kompletní uživatelskou příručku a poslední verzi tohoto stručného průvodce použitím počítače si
můžete načíst na adrese www.polar.com/support. Instruktážní videa naleznete na stránce
http://www.polar.com/en/support/ video_tutorials.

Snímače tepové frekvence se speciální technologií přenosu magnetických dat využívanou společností Polar,
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například Polar H1 a H2, jsou použitelné s kompatibilním vybavením fitness center.

Tréninkový systém Polar RCX3

Tréninkový počítač Polar RCX3 přijímá data ze snímačů a
ukládá je. RCX3 poskytuje úplný systém plánování, tréninku,
analýzy a sdílení vašich tréninkových dat.

Pohodlný snímač srdeční frekvence sleduje přesně váš tep
podle elektrických signálů srdce a odesílá naměřené údaje v
reálném čase do tréninkového počítače.

Snímač srdeční frekvence se skládá z konektoru a připínacího
řemínku.

Polarpersonaltrainer.com je váš online tréninkový deník a
interaktivní tréninkové společenství, které udržuje vaši motivaci.

Pomocí deníku si můžete načíst informace o svých výkonech a
naopak převést každý tréninkový soubor na automatický zápis v
deníku. Tyto údaje pak můžete sledovat po týdnech nebo měsících,
abyste viděli, jak se zlepšuje vaše kondice.
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Příslušenství počítače Polar

S pomocí příslušenství k vašemu
počítači Polar si můžete obohatit své
tréninkové zážitky a lépe poznat své
fyzické možnosti.

S pomocí jednotky pro převod dat DataLink si můžete všechna vaše tréninková data
převést do webové aplikace polarpersonaltrainer.com v softwarovém systému WebSync.

Snímač s3+ snímá a přenáší rychlost běhu a údaje o vzdálenosti do vašeho tréninkového
počítače.

GPS snímač G5/ G3 GPS W.I.N.D. měří údaje o rychlosti, vzdálenosti a místu při
sportování pod širým nebem s využitím technologie GPS (Global Positioning System).

Snímač rychlosti CS W.I.N.D. bezdrátově měří vzdálenost a vaši aktuální, průměrnou
a maximální rychlost jízdy na kole.

Snímač rytmu jízdy CS W.I.N.D. bezdrátově měří váš aktuální a průměrný rytmus
jízdy na kole, neboli rychlost šlapání, tj. počet otáček za minutu.

Údaje ze všech kompatibilních snímačů
jsou přenášena bezdrátově do
tréninkového počítače prostřednictvím

technologie 2.4 GHz W.I.N.D.,
exkluzivně využívané firmou Polar. Tím
je vyloučena interference během
tréninku.
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Funkce tlačítek a struktura nabídky

LIGHT (SVĚTLO)
• osvětluje displej
• Stiskem a podržením zapnete QUICK MENU

(rychlou nabídku): Tlačítky pro zobrazení
času můžete nastavit budík nebo vybrat
časové pásmo. Během tréninku lze tlačítka
zamknout, vyhledat snímač, upravit
tréninkové zvuky nebo nastavit pohled na
okruh.

BACK (ZPĚT)
• slouží k zavření nabídky,
• návratu na předchozí obrazovku,
• beze změny nastavení, a ke
• zrušení volby.
• Stiskem a podržením se vrátíte z

jakéhokoliv režimu do režimu zobrazení
času.

UP (NAHORU)
• slouží k pohybu v rámci výběrových

seznamů, a k
• úpravám vybrané hodnoty.
• Stiskem a podržením můžete změnit

sledovací obrazovku.

DOWN (DOLŮ)
• slouží k pohybu v rámci výběrových

seznamů, a k
• úpravám vybrané hodnoty.
• Stiskem a podržením můžete

přepínat mezi časem 1 a časem 2.

OK (červené tlačítko)
• slouží k potvrzení výběru,
• spuštění tréninkového cyklu, a k
• zahájení okruhu.
• Stiskem a podrženímzamknete zónu

v tréninkovém režimu.
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V režimu času stiskněte tlačítko
NAHORU a otevřete MENU. Nabídkou
můžete procházet tlačítky
NAHORU/DOLŮ a výběr potvrzovat
tlačítkem OK.

• Zvolte Data a můžete si prohlédnout
všechny uložené tréninkové údaje.

• Zvolte Settings (nastavení) a můžete
upravovat sportovní profily, nastavení
srdeční frekvence, uživatelské
informace, obecná nastavení nebo
nastavení hodin.

• Zvolte Fitness test (test zdatnosti) a
můžete zahájit test nebo si prohlédnout
výsledky testu. Polar Fitness Test (test
zdatnosti Polar) měří vaši aerobní
kondici v klidu po pěti minutách po
sportu. Výsledek, Polar OwnIndex
(vlastní index Polar), vyhodnocuje váš
maximální příjem kyslíku (VO2max).
Test provádějte každých 6 týdnů a
sledujte svůj pokrok.

• Zvolte Connect (připojit) a můžete
zahájit přenos dat (synchronizaci) mezi
tréninkovým počítačem a vaším účtem
na stránce polarpersonaltrainer.com
nebo upravovat nastavení pomocí
aplikace WebSync, zapínat nebo
vypínat automatickou synchronizaci
nebo odstraňovat párování mezi
tréninkovým počítačem a osobním
počítačem nebo počítačem Mac.
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2. PRVNÍ KROKY
Zadávání základních nastavení

Před prvním použitím vašeho
tréninkového počítače musíte provést
základné nastavení. Zadejte údaje co
nejpřesněji, abyste si zajistili správnou
zpětnou vazbu o vašem výkonu.

Tréninkový počítač aktivujete stiskem
libovolného tlačítka.

1. Nejprve si zvolte jazyk. Svou volbu
potvrďte tlačítkem OK.

2. Zobrazí se Please enter basic

settings (Zadejte prosím základní
nastavení). Zadejte údaje o své
osobě pomocí tlačítek
NAHORU/DOLŮ a volbu potvrďte
tlačítkem OK.

3. Po dokončení základního nastavení
zkontrolujte a v případě potřeby
upravte úroveň vaší aktivity a

maximální srdeční frekvenci v
Settings > User information

(Nastavení > Uživatelské informace).

Více informací o nastavení tréninkového
počítače naleznete v kompletní příručce
uživatele na webové stránce
www.polar.com/support.
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Zavedení nového snímače

Než začnete trénovat, musíte si aktivovat
všechny snímače a představit je vašemu
počítači. Tomu se říká párování. Stačí to
udělat jen jednou pro každý snímač a
trvá to jen několik sekund.

Párování zajišťuje, že váš tréninkový
počítač bude přijímat signály jen z vašich
snímačů, a umožní i ve skupině
nerušený trénink každého jednotlivce.

Párování snímače srdeční frekvence s
tréninkovým počítačem

Párování snímače srdeční frekvence,
který se součástí balení, je rychlé a
jednoduché:

1. Nasaďte si na tělo tréninkový počítač
a snímač srdeční frekvence. Viz
pokyny v kapitole Trénink (str. 11).

2. Stiskněte OK. Zobrazí se hlášení
Searching for new heart rate

sensor (vyhledávání nového
snímače srdeční frekvence).

3. Jakmile se zobrazí Heart rate

sensor found (snímač srdeční
frekvence nalezen), můžete začít
trénovat.
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Párování nového volitelného* snímače
s tréninkovým počítačem

Před účastí na sportovní akci
nezapomeňte provést proces párování.
Cílem je zamezit interferenci z důvodu
datového přenosu s velkým dosahem.

1. Stiskněte tlačítko NAHORU a vložte
Settings (nastavení). Zvolte
například Sport profiles > Running

> Stride sensor > Search new

(Sportovní profily > Běh > Snímač
běhu > Vyhledat nový).

2. Zobrazí se hlášení Searching for

new stride sensor (vyhledávání
nového snímače běhu). Pak se
zobrazí Stride sensor found

(snímač běhu nalezen).

3. Pokud se zobrazíStride sensor not

found, Try again? YES/NO (Snímač
běhu nenalezen. Zkusit znovu?
ANO/NE), zkontrolujte, zda je váš
snímač strávně připojen, a stiskněte
YES (ANO). Pro zrušení výběru
stiskněte tlačítko ZPĚT.

Pokud se zobrazí Other sensors

interfering. Move further. Try again?

(Interference jiných snímačů. Jděte dále.
Zkusit znovu?), poodejděte od rušivých
snímačů a stiskněte tlačítko OK pro
obnovení vyhledávání.
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3. TRÉNINK
Před tréninkem
Nasaďte si snímač tepové frekvence, abyste si mohli
měřit tep.

1. Část popruhu obsahující elektrody navlhčete.
2. Na popruh připněte konektor.
3. Popruh si nasaďte pevně na hruď těsně pod hrudní

svaly a na druhý konec popruhu připněte háček.
4. Upravte si délku popruhu, aby držel pevně, ale

pohodlně. Zkontrolujte, zda vám navlhčené elektrody
pevně doléhají na tělo, a zda je logo Polar na
konektoru ve svislé poloze a v prostředku.

Po každém použití odpojte konektor od popruhu a popruh
opláchněte pod tekoucí vodou. Pot a tělesná vlhkost mohu
udržovat elektrody vlhké a snímač srdeční frekvence
aktivní. To zkracuje životnost baterie snímače tepové
frekvence. Podrobné pokyny o čištění jsou uvedeny v
kapitole Důležité informace.
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Úprava sportovního profilu

Před zahájením tréninku si vyberte
sportovní profil, který chcete používat, a
upravte jeho nastavení tak, aby co
nejlépe vyhovovalo vašemu tréninku.

1. V režimu času stiskněte tlačítko
NAHORU a otevřete MENU.

2. Zvolte Settings > Sport Profiles

(Nastavení > Sportovní profily).
3. Vyberte si sportovní profil ( Running

(Běh), Cycling 1 (Bike 1) (Jízda na
kole 1 (Bicykl 1)), Cycling 2 (Bike 2)

(Jízda na kole 2 (Bicykl 2)), nebo
Other sport ) (Jiný sport) a stiskněte
tlačítko OK.

4. Upravte nastavení. Například si
můžete zapnout snímače, které
budete používat, nebo upravit
zobrazení na displeji tréninkového
počítače.

5. Pro návrat do režimu času stiskněte
tlačítko ZPĚT.

Další informace o nastavení sportovního
profilu jsou uvedeny v podrobné
uživatelské příručce na adrese
www.polar.com/support.

Pro zamezení zbytečné spotřebě
baterie si ve sportovním profilu vypněte
snímače, které nebudete používat.
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Začněte trénovat

Během rozcvičování využijte ZoneOptimizer pro individuální nastavení vašich tréninkových zón.
ZoneOptimizer upravuje vaše sportovní zóny podle variability vaší tepové frekvence.

ZoneOptimizer zapněte volbou MENU > Settings > Heart rate settings > ZoneOptimizer >
On (MENU > Nastavení > Nastavení srdeční frekvence> ZoneOptimiser> Zapnuto).

Nasaďte si tréninkový počítač, snímač srdeční frekvence a případný další snímač nebo
snímače.

1. Začněte stisknutím OK. Tréninkový počítač se zapne v
režimu před zahájením tréninku a začne vyhledávat signály
snímačů.
Pokud signál některého zadaného snímače nenalezne,
zobrazí se na displeji trojúhelník s vykřičníkem. Zatržení
signalizuje, že byl signál snímače nalezen.

2. Vyberte si sportovní profil, který chcete používat (Running

(Běh), Cycling 1 (Bike 1) (Jízda na kole 1 (Bicykl 1)),
Cycling 2 (Bike 2 ) (Jízda na kole 2 (Bicykl 2)) nebo
Other sport (Jiný sport)) pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ.
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3. Jakmile bude nalezen signál snímače, stiskněte OK. Zobrazí
seRecording started (Záznam zahájen) a vy můžete začít
trénovat.

• Zobrazení tréninku můžete změnit výběrem pomocí tlačítek
NAHORU/DOLŮ.

• Přístup ke QUICK MENU (rychlá nabídka) získáte stiskem a
podržením tlačítka SVĚTLO po dobu dvou sekund.

• Více informací o funkcích během tréninku naleznete v kompletní
příručce uživatele na webové stránce www.polar.com/support.

Chcete-li trénink pozastavit, stiskněte tlačítko ZPĚT.

Pro pokračování záznamu tréninku stiskněte OK.

Pro ukončení záznamu tréninku stiskněte znovu tlačítko ZPĚT.

Pokud kterýkoliv snímaè bude mít bìhem tréninku málo nabitou baterii, objeví se hlášení "Slabá baterie snímaèe
XX"
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Po tréninku
Odpojte konektor od řemínku a
řemínek po každém použití opláchněte
pod tekoucí vodou. Kompletní pokyny
pro péči a údržbu jsou uvedeny v
kapitole Péče o výrobek (str. 17).

Po každém tréninku vám počítač zobrazí
textovou zpětnou vazbu a souhrn údajů o
vašem výkonu, pokud jste v některé
sportovní zóně trénovali alespoň 10
mnut.

Podrobnosti o vašem tréninku získáte v
nabídce MENU > Data > Training files

(MENU > Data> Tréninkové soubory).

Pokud jste během tréninku použili další
snímač, budete mít o tréninku více údajů,
například Running Index (Index běhu) a
údaje o rychlosti a vzdálenosti.

Running Index (Index běhu) je založen na
údajích o rychlosti a srdeční frekvenci
naměřených při běhu. Podává každodenní
informace o úrovni vašeho výkonu, jak o
aerobní kondici tak o úspornosti běhu. Zlepšení
efektivnosti běhu vypovídá o zlepšení
úspornosti při běhu.

Grafická a podrobná analýza vašeho
tréninku bude provedena po přenosu
údajů do aplikace
polarpersonaltrainer.com fungující
pomocí softwaru WebSync.
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Přenos tréninkových dat do aplikace
Polarpersonaltrainer.com

Data si můžete do aplikace
polarpersonaltrainer.com přenést buď ručně
nebo volitelnou jednotkou pro přenos dat
DataLink a softwaru WebSync.

Pomocí webové služby
polarpersonaltrainer.com můžete

• sdílet své tréninkové informace na
společenských stránkách,

• získávat podrobnou zpětnou vazbu o vašem
tréninkovém úsilí,*

• ukládat si své tréninkové soubory a sledovat
svoje pokroky,*

• zobrazovat si tréninkovou trasu (pomocí
volitelného GPS snímače Polar G5 nebo
Polar G3 W.I.N.D.),*

• analyzovat intenzitu tréninku a potřebnou
dobu regenerace pomocí prvku Training
Load (tréninková zátěž)

• vyzývat vaše přátele k virtuálním sportovním
soutěžím

• sestavovat a stahovat programy Polar pro
trénink vytrvalosti do vašeho tréninkového
počítače a využívat je při tréninku, a

• určovat si vlastní tréninkové cíle

Pomocí softwaru Polar WebSync*
můžete

• synchronizovat a přenášet data mezi vaším
tréninkovým počítačem a aplikaci
polarpersonaltrainer.com,

• ladit nastavení vašeho počítače a zapínat a
vypínat úsporný režim Power Save, a také

• upravovat zobrazení na displeji vašeho
počítače RCX3 například o vaše
osobní logo.

Další informace o přenosu dat najdete v
podrobné uživatelské příručce na
adrese www.polar.com/support nebo v
online nápovědě aplikace
polarpersonaltrainer.com a WebSync.

* Potřebujete na to volitelnou jednotku pro
přenos dat DataLink a software WebSync.
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4. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Péče o výrobek
Tréninkový počítač: Uchovávejte svůj
tréninkový počítač v čistotě. Čistěte je jemným
mýdlem a vodním roztokem a oplachujte je
čistou vodou. Neponořujte jej do vody. Opatrně
jej osušte měkkým ručníkem. Nepoužívejte
nikdy alkohol ani brusný materiál, jako je např.
ocelová vlna nebo chemické čisticí prostředky.

Konektor: Po každém použití odpojte
konektor od popruhu a osušte měkkým
ručníkem. Konektor čistěte v případě potřeby
mýdlovým roztokem vody. Nepoužívejte nikdy
alkohol ani brusný materiál (jako je např.
ocelová vlna nebo chemické čisticí prostředky).

Popruh: Po každém použití popruh opláchněte
pod tekoucí vodou a pověste, aby uschl.
Popruh čistěte v případě potřeby jemným
mýdlovým roztokem vody. Nepoužívejte
zvlhčovací mýdla, mohly by na popruhu
zanechávat zbytky. Popruh nenamáčejte,
nečistěte chemicky a nebělte. Popruh
nenapínejte a nepřehýbejte části s elektrodami.

Na štítku vašeho popruhu si ověřte, zda se může
prát v pračce. Ani popruh ani konektor nedávejte
do sušičky!

Popruh a konektor sušte a skladujte
odděleně pro maximální prodloužení
životnosti baterie snímače tepové
frekvence. Tréninkový počítač a snímač
tepové frekvence skladujte na chladném a
suchém místě. Neskladujte je ve vlhkém
prostředí, v neprodyšném materiálu (igelitový
sáček či sportovní taška), ani ve vodivém
materiálu (vlhký ručník). Nevystavujte je
dlouhodobě přímému slunečnímu záření, např.
ponecháním v autě či na rámu kola.

Servis

Během dvouleté záruky doporučujeme
provádět veškerý servis počítače kromě
výměny baterie v autorizovaném servisním
středisku Polar. Záruka se nevztahuje na
poškození obalu či poškození v důsledku
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provedení servisem neautorizovaným
společností Polar Electro.

Kontaktní informace všech servisních středisek
Polar jsou uvedeny na adrese
www.polar.com/support a na webových
stránkách pro jednotlivé země.

Svůj výrobek Polar si zaregistrujte na adrese
http://register.polar.fi/, abyste si zajistili aktuální
informace o vylepšení našich výrobků a služeb
pro lepší plnění vašich potřeb.

Baterie
Jak tréninkový počítač RCX3 tak snímač
tepové frekvence Polar H2/H3 mají baterii
vyměnitelnou uživatelem.

Při výměně baterie snímače srdeční frekvence
dávejte pozor, ať nepoškodíte těsnící kroužek,
který byste v případě poškození museli
vyměnit. Soupravy těsnicích kroužků/baterií lze
zakoupit u dobře vybavených prodejců
společnosti Polar a autorizovaných servisů
Polar. V USA a Kanadě jsou od autorizovaných
servisních center Polar k dostání další těsnicí
kroužky. V USA jsou sady baterie s těsnícím
kroužkem také k dispozici v internetovém

obchodě na adrese www.shoppolar.com.

Při manipulaci s novou, plně nabitou baterií
zamezte spínání kontaktů, tj. současně na
obou stranách pomocí kovu nebo elektricky
vodivých nástrojů, např. pinzet. Tím může dojít
ke zkratování baterie, a tedy rychlejšímu vybití.
Zkratování baterii nepoškozuje, ale může
zkrátit její životnost a snížit její kapacitu.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití
ihned kontaktujte lékaře. Baterie je nutno
likvidovat podle místních nařízení pro likvidaci
tohoto druhu odpadu.

Úsporný režim: Pro maximalizaci životnosti
baterie napájející tréninkový počítač RCX3 je k
dispozici úsporný režim, který lze aktivovat
softwarem WebSync. Další informace o
nastavení tohoto režimu viz nápověda aplikace
WebSync.

Režim úspory energie se neaktivuje během
záznamu tréninku.
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Výměna baterie v tréninkovém počítači

1. Pro otevření pouzdra na baterii používejte nástroje na
odšroubování víčka. Nasaďte nástroj správně na zadní kryt a
otočte víčkem z polohy CLOSE (zavřeno) do polohy OPEN
(otevřeno). Sejměte víko pouzdra na baterii.

2. Baterii opatrně vytáhněte. Postupujte pečlivě, aby se
nepoškodil kovový akustický prvek (*) nebo drážky. Vložte
novou baterii kladným pólem (+) směrem ven.

3. Zavřete kryt nástrojem pro jeho otevírání a obnovte základní
nastavení.

výměna baterie snímače srdeční frekvence

1. Sponkou na popruhu otevřete kryt pouzdra baterie.
2. Tvrdým špičatým předmětem vhodné velikosti, například

párátkem, vyjměte starou baterii z pouzdra. Nejlépe
nekovovým nástrojem. Dbejte, abyste nepoškodili kryt
pouzdra na baterie.

3. Do pouzdra vložte novou baterii záporným pólem (-) směrem
ven. Zkontrolujte, zda těsnící kroužek zapadá do drážky, aby
byla zajištěna vodotěsnost.

4. Nasaďte okraj krytu pouzdra baterie do otvoru na konektoru
a zatlačte zpět na místo. Mělo by se ozvat zacvaknutí.

Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
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Bezpečnostní opatření
Tréninkový počítač RCX3 zobrazuje ukazatele
vašeho výkonu. Tréninkový počítač Polar je
určen k zobrazování úrovně vaší fyzické zátěže
a potřeby odpočinku během tréninku a po něm.
Měří srdeční frekvenci, rychlost a vzdálenost při
jízdě na kole pomocí snímače rychlosti Polar
CS W.I.N.D. Měří také rychlost a vzdálenost při
běhu snímačem Polar s3+ nebo GPS
snímačem Polar G5/ G3 W.I.N.D. Snímač
rytmu Polar CS W.I.N.D. je určen k měření
rytmu šlapání na kole. Nemá sloužit k žádnému
jinému použití a jiné použití z něj ani nevyplývá.

Tréninkový počítač Polar RCX3 není určen k
měření údajů prostředí, které vyžaduje
odbornost nebo průmyslovou přesnost.

Minimalizujte riziko cvičení: Tělesné
cvičení může představovat jistá rizika. Před
započetím pravidelného tréninkového programu
se doporučuje odpovědět na následující otázky
o svém zdravotním stavu. Pokud na kteroukoliv
z těchto otázek odpovíte Ano, doporučujeme se
před zahájením jakéhokoliv tréninkového
programu poradit s lékařem.

• Byli jste posledních pět let fyzicky neaktivní?
• máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu

cholesterolu?
• Užíváte léky na snížení tlaku nebo léky na

srdce?
• Trpěli jste někdy problémy s dýcháním?
• Máte příznaky nějaké choroby?
• uzdravujete se z těžké choroby nebo

rehabilitujete po léčbě?
• používáte kardiostimulátor nebo jiný

elektronický implantát?
• Kouříte?
• Jste těhotná žena?

Kromě intenzity cvičení může být srdeční
frekvence ovlivněna také léky na srdce,
krevním tlakem, psychickým stavem,
astmatem, způsobem dýchání apod., a rovněž
některými energetickými nápoji, alkoholem a
nikotinem.

Během cvičení je důležité věnovat pozornost
reakcím vašeho těla. Pokud pocítíte při
cvičení fyzickou bolest nebo
nepřiměřenou únavu, doporučuje se
cvičení přerušit nebo pokračovat se
sníženou intenzitou.
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Pozor! Počítač Polar mohou používat lidé s
kardiostimulátorem. Teoreticky by mezi
kardiostimulátorem a tréninkovým počítačem
Polar nemělo docházet k vzájemnému rušení.
V praxi neexistují záznamy o tom, že by
někomu počítač rušil funkci kardiostimulátoru.
Avšak nemůžeme vystavit oficiální záruku
vhodnosti výrobku ve spojení s
kardiostimulátorem nebo jinými elektronickými
implantáty, protože je jich množství různých
druhů. V případě pochybností nebo pokud při
používání výrobků Polar zaznamenáte nezvyklé
pocity, poraďte se s lékařem nebo s výrobcem
vašeho elektronického implantátu, abyste
zjistili, zda je použití tréninkového počítače ve
vašem konkrétním případě bezpečné.

Pokud jste alergičtí na nějakou látku,
která se dostane do styku s vaší
pokožkou nebo pokud máte podezření na
alergii v důsledku používání tohoto
výrobku, zkontrolujte materiály uvedené v
Technických údajích. Abyste zabránili případné
alergické reakci kůže na snímač srdeční
frekvence, noste jej na tričku, ale pod
elektrodami tričko navlhčete, abyste zajistili
bezchybnou funkci snímače.

Kombinovaný vliv vlhkosti a intenzivního tření
může způsobit černé skvrny na světlých oděvech.
Pokud používáte parfém nebo repelent na kůži,
nesmí tyto přípravky přijít do kontaktu ani se
snímačem srdeční frekvence, ani s tréninkovým
počítačem.

pokud trénujete v chladném prostředí (-20 °C až
-10 °C / -4 °F to 14 °F ), doporučujeme nosit
tréninkový počítač pod rukávem bundy přímo na
kůži.

Blízká elektrická zařízení mohou počítač
rušit. Rušení tréninkového počítače při
tréninku mohou také způsobovat základny
WLAN. Aby se zamezilo chybnému odečtu
nebo nesprávnému fungování, udržujte zařízení
v bezpečné vzdálenosti od možných zdrojů
rušení. Další informace viz
www.polar.com/support.

Používání tréninkového počítače RCX3
ve vodě. Počítač je vodě odolný. Avšak
měření srdeční frekvence ve vodě nefunguje.
Tréninkový počítač můžete pod vodou používat
jako hodiny, ale není to přístroj pro potápěče.
Pro zachování vodotěsnost nemačkejte pod
vodou tlačítka počítače.

ČEŠTINA 21



Rušení počítače může rovněž způsobit hustý
déšť.

Technické údaje

Tréninkový počítač

Životnost baterie: V průměru 8 měsíců, pokud
používáte jen snímač srdeční
frekvence, a trénujete průměrně
3,5 hod týdně.

V průměru 7,5 měsíce, pokud
používáte kromě snímače srdeční
frekvence ještě jeden jiný snímač,
a trénujete průměrně 3,5 hod
týdně.

V průměru 7 měsíců, pokud
používáte kromě snímače srdeční
frekvence ještě dva další
snímače a trénujete průměrně 3,5
hod týdně.

Životnost baterie byla vypočtena
pro zapnutou funkci Autosync a
úsporný režim.

Typ baterie: CR 2025
Těsnicí kroužek
baterie:

silikon

Provozní teplota: -10°C až +50°C/14°F až 122°F
Materiály tréninkového
počítače:

Objektivy PMMA s tvrdým
povlakem na vrchním povrchu,
těleso tréninkového počítače
ABS+GF kovové části z nerez
oceli

Materiály zápěstního
popruhu a přezky:

Polyuretan (TPU)/silikon, nerez
ocel

Přesnost hodinek: Lepší než ± 0,5 vteřin/den při
teplotě 25 °C/77 °F.

Přesnost monitorování
tepové frekvence:

± 1 % nebo 1 bpm podle toho, co
je větší. Definice platí pro stabilní
podmínky.

Rozsah měření tepové
frekvence:

15-240 bpm

Rozsah displeje
aktuální rychlosti:

0–127 km/h nebo 0–75 mil/h

Voděodolnost: 30 m
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Limitní hodnoty tréninkového počítače

Maximální počet
souborů:

99

Maximální časový
záznam na 1 soubor:

99 h 59 min 59 s

Maximální počet
úseků:

99 (na 1 cvičení)

Maximální počet
automatických okruhů:

99 (na 1 cvičení)

Celková vzdálenost: 99999,99 km / 99999,99 mi
Celková doba: 9999 h 59 min 59 s
Celkové kalorie: 999,999 kcal
Celkový počet cvičení: 65535

Snímač srdeční frekvence

Životnost baterie
(Polar H2):

800 hod

Životnost baterie
(Polar H3):

1600 hod

Typ baterie: CR2025
Těsnicí kroužek
baterie:

O-kroužek 20,0 x 0,90 materiál
silikon

Provozní teplota: -10 °C až +50 # / 14 °F až 122 °F
Materiál konektoru: ABS
Materiál popruhu: 38% polyamid, 29% polyuretan,

20% elastan, 13% polyester

Voděodolnost: 30 m
Snímač tepové frekvence Polar
H3 neměří tep ve vodě.

Systémové požadavky softwaru Polar
WebSync a Polar DataLink

Operační systém: Microsoft Windows XP/Vista/7 nebo
Intel Mac OS X 10.5 nebo novější

Připojení k internetu

Volný USB port pro DataLink

Patentované technologie

Tréninkový počítač Polar RCX3 využívá mimo jiné
následujících patentovaných technologií:

Technologie OwnIndex ® pro test fyzické kondice.

Osobní výpočet kalorií OwnCal®.
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Omezená mezinárodní záruka
Polar Guarantee

• Tato záruka nemá vliv na zákonná práva
spotřebitele v rámci příslušného národního
práva, ani na zákonná práva spotřebitele proti
prodejci, která vyplývají z kupní/prodejní
smlouvy.

• Tato omezená mezinárodní záruka Polar
Guarantee byla vydána společností Polar
Electro Inc. pro spotřebitele, kteří si zakoupili
tento produkt v USA či Kanadě. Tato
omezená mezinárodní záruka Polar byla
vydána společností Polar Electro Oy pro
spotřebitele, kteří si zakoupili tento produkt v
jiných zemích.

• Společnost Polar Electro Oy/Polar Electro
Inc. garantuje původnímu spotřebiteli/kupci
tohoto zařízení, že produkt nebude projevovat
vady na materiálu či zpracování po dva (2)
roky od data koupě.

• Platební doklad z původní koupě je
vaším důkazem o koupi!

• Záruka se nevztahuje na baterii, běžné
opotřebení, poškození v důsledku
nesprávného použití, zneužití, nehody či
nerespektování bezpečnostních opatření;
nesprávné údržby, komerčního použití, na

rozbité či poškrábané obaly/displeje, pásku
na rukávě, elastický popruh a vybavení Polar.

• Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození,
ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či
náhodné, zvláštní, vyplývající z produktu či v
souvislosti s ním.

• Na položky zakoupené z druhé ruky se
dvouletá (2 roky) záruka nevztahuje, pokud
není jinak stanoveno místními zákony.

• Během záručního období bude produkt
opraven či vyměněn v jakémkoliv servisním
centru Polar bez ohledu na stát, v němž byl
původně zakoupen.

Záruka vztahující se na veškeré produkty bude
omezena na státy, v nichž byl produkt původně
uveden na trh.

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440
KEMPELE. Všechna práva vyhrazena. Žádnou
část této příručky nelze použít či reprodukovat
v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez
písemného souhlasu společnosti Polar Electro
Oy.
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Názvy a loga v této příručce nebo v balení
tohoto produktu jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Polar
Electro Oy. Názvy a loga označená symbolem
® v této příručce nebo v balení tohoto produktu
jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Polar Electro Oy. Windows je
zaspaná ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation a Mac OS je zapsaná
ochranná známka společnosti Apple Inc.

Společnost Polar Electro Oy je nositelem
certifikátu ISO 9001:2008.

Tento produkt odpovídá standardům Směrnice
93/42/EHS, 1999/5/ES a 2011/65/EU. Příslušné
prohlášení o shodě naleznete na webové
stránce www.polar.com/support.

Tento přeškrtnutý odpadový kontejner na
kolečkách značí, že produkty společnosti Polar
jsou elektronická zařízení a spadají pod
Směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/96/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (WEEE) a baterie a

akumulátory používané v produktech spadají
pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a
odpadních bateriích a akumulátorech. Tyto
produkty a baterie/akumulátory uvnitř zařízení
Polar by tedy měly být likvidovány v zemích
Evropské unie odděleně.

Toto označení značí, že produkt je chráněn
proti elektrickým šokům.

Právní informace jsou k dispozici na adrese
www.polar.com/support.

Pro zobrazení certifikátů výrobku RCX3 a
prohlášení o shodě zvolte MENU > Settings >
General settings (MENU > Nastavení >
Obecná nastavení) a stiskněte a dvě sekundy
podržte tlačítko LIGHT.

ČEŠTINA 25



Prohlášení o zodpovědnosti

• Materiál v této příručce slouží pouze k
informativním účelům. Produkty, které
popisuje, mohou být bez předchozího
upozornění změněny vzhledem ke
kontinuálnímu rozvojovému programu
výrobce.

• Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro
Oy nečiní prohlášení nebo záruky týkající se
této příručky nebo produktů v ní uvedených.

• Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro
Oy neodpovídá za žádné škody, ztráty,
výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné,
následné či zvláštní, týkající se či vyplývající
z použití tohoto materiálu nebo produktů v
něm uvedených.

Na tento produkt se vztahují následující
patentové dokumenty: FI 111514B,
DE19781642T1, GB2326240, HK1016857,
US6277080, FI20085432, US12/434143,
EP09159601.5, FI114202, US6537227,
EP1147790, HK1040065, FI115289,
EP1127544, US6540686, HK1041188, FI
110303, US6104947, EP0748185 , JP3831410,
FI20105796, US 13/177,610, EP11172618.8,
EP08879081.1, US 13/139,541. Další patenty
jsou ve fázi patentového řízení.

Patentované technologie

• Tréninkový počítač Polar RCX3 využívá
mimo jiné následujících patentovaných
technologií:

• Technologie OwnIndex® pro test fyzické
kondice.

• Osobní výpočet kalorií OwnCal®.

Výrobce Polar Electro Oy, Professorintie 5,
FI-90440 KEMPELE.

Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202 300,
www.polar.com
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Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com
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