
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

GPS senzor G5 W.I.N.D.

Uživatelská příručka





Č E Š T I N A
Blahopřejeme! Stáváte se hrdým majitelem
GPS snímače Polar G5. Snímač G5 poskytuje
údaje o rychlosti, vzdálenosti a poloze a také
sleduje informace o trase při všech
outdoorových sportech pomocí technologie
Global Positioning System (GPS).

Signály, které přenášejí na zem GPS satelity,
signalizují polohu satelitů. Snímač G5 přijímá
tyto signály a určuje vaši polohu změřením
vzdálenosti mezi snímačem a satelity. Kolem
Země neustále obíhá minimálně 24 aktivních
GPS satelitů. Pro získání spolehlivého údaje o
poloze spojuje snímač G5 signály z alespoň
čtyř satelitů.

Snímač G5 využívá k přenosu dat do
kompatibilního tréninkového počítače Polar,
který data nahrává a zobrazuje, technologii
2,4GHz bezdrátového přenosu Polar W.I.N.D.
Podle modelu tréninkového počítače lze
informace o trase zobrazit na mapě buď ve
webové službě polarpersonaltrainer.com, nebo
v softwaru Polar ProTrainer 5. Pokyny k
používání snímače G5 s tréninkovým
počítačem jsou uvedeny v příručce k
příslušnému tréninkovému počítači. Pokyny k
zobrazení informací o trase na mapě jsou
uvedeny v nápovědě k softwaru.

Aktuální verzi této uživatelské příručky si lze
stáhnout na adrese www.polar.fi/support.

Instruktážní video naleznete na stránce
www.polar.fi/en/support/video_tutorials.
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Snímač Polar G5 přehledně
Snímač G5 obsahuje tyto části. Viz obrázek 1
na předním krytu.

• Tlačítko napájení (A)

• LED dioda GPS signálu (B) zobrazuje trvale
GPS signál nebo jeho vyhledávání

• LED dioda stavu nabití (C) zobrazuje stav
nabití baterie

• Port micro USB (D)

Nabíjení baterie
Snímač G5 je vybaven vloženou dobíjecí
baterií, kterou nelze vyjmout.

Pomocí kabelu nabíječky USB až micro USB,
který se dodává se sadou výrobku, nabijte
snímač G5 pomocí USB připojení na počítači.
Pokud chcete konektor USB zapojit do stěnové
zásuvky, použijte napájecí adaptér USB.

1. Konektor micro USB zapojte do portu USB
u snímače G5 (obrázek 2 na předním
krytu).

2. Zapojte konektor USB do portu USB
počítače. Doporučuje se nepoužívat USB
huby, protože USB hub nemusí ke snímači
G5 přivádět dostatečné napájení.

3. LED světlo stavu nabití svítí při nabíjení
červeně. Je-li baterie zcela vybitá, před
rozsvícením světla může uplynout určitá
doba.

4. Úplné nabití baterie trvá až dvě hodiny. Po
úplném nabití snímače G5 svítí LED světlo
zeleně. Odpojte kabel nabíječky.
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Odstraňování závad
• Pokud se světlo během nabíjení baterie

nerozsvítí, vyzkoušejte jiný port USB na
počítači.

• Pokud LED dioda stavu nabití bliká
červeně a zeleně místo rozsvícení
červeně při nabíjení baterie, baterie je
poškozená. V tomto případě kontaktujte
autorizované servisní centrum Polar.

Informace o baterii
LED dioda stavu nabití (obrázek 1c) poskytuje
indikaci stavu nabití baterie při zapnutí snímače
G5. Toto jsou hodnoty barev LED světla:

• Zelená: 20–100 % zbývající celkové
kapacity.

• Oranžová: 5–20 % zbývající celkové
kapacity. Snímač G5 bude třeba brzy znovu
nabít.

• Červená: méně než 1 hodina zbývající
celkové kapacity. Snímač G5 je třeba znovu
nabít.

• Pokud není vidět žádné světlo, baterie je
vybitá a snímač G5 lze používat až po
opětovném nabití.

Snímač G5 znovu nabijte podle pokynů v
kapitole Nabíjení baterie. Baterie bude mít po
jedné hodině nabíjení kapacitu 70–80 %. Úplné
nabití baterie trvá až dvě hodiny.

Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích
cyklů. Před značným poklesem kapacity lze
baterii nabít a vybít více než 300krát. Počet
nabíjecích cyklů se také liší podle podmínek
použití a provozních podmínek.
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Doba provozu se liší v závislosti na provozních
podmínkách (např. vysoké nebo nízké teploty)
a stárnutí baterie. Doba provozu je přibližně 20
hodin při nepřetržitém používání. Pokud se
snímač G5 nepoužívá, doba provozu se snižuje
přibližně o jednu hodinu týdně. Proto se
doporučuje snímač G5 po dlouhodobém
nepoužívání znovu nabít. Doba provozu se
výrazně snižuje při teplotách pod bodem
mrazu; nošení snímače G4 pod svrchním
kabátem pomáhá udržet snímač G5 v teple a
zvýšit dobu provozu.

Toto zařízení obsahuje dobíjecí baterii.
Společnost Polar doporučuje minimalizovat
možné účinky odpadu na životní prostředí a
lidské zdraví dodržením místních předpisů
pro likvidaci odpadu a pokud možno
využíváním odděleného sběru
elektronických zařízení na konci jejich
životnosti. Tento výrobek nelikvidujte jako
netříděný komunální odpad.

Párování snímače Polar G5 s
tréninkovým počítačem
Snímač G5 je nutné pro příjem dat o rychlosti,
vzdálenosti a místě spárovat s tréninkovým
počítačem. Více informací o párování naleznete
v uživatelské příručce k příslušnému
tréninkovému počítači. Upozorňujeme, že
párování může být v příručce uváděno jako
programování.
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Používání pásku na ruku
Postupujte podle obrázků na zadním krytu.

1. Snímač G5 vložte do kapsy na pásek na
ruku, USB port proti dolní části kapsy.
Ověřte, zda jsou LED diody a tlačítko
napájení viditelné přes okénko.

2. Přetáhněte horní okraj kapsy přes snímač
G5 (obrázek 3). Snímač G5 je zajištěn v
dané poloze, pokud horní okraj kapsy
zakrývá jeho horní část (obrázek 4).

3. Snímač G5 a tréninkový počítač umístěte
na stejnou paži. Pásek umístěte kolem
nadloktí nebo předloktí a stáhněte (obrázky
5 a 6). Ověřte, zda je logo „POLAR“ na
pásku na ruku ve svislé poloze.

Používání snímače Polar G5

1. Snímač G5 zapněte stisknutím tlačítka
napájení na jednu sekundu. Obě LED
diody dvakrát zeleně zablikají a signalizují
aktivaci.

2. LED dioda signálu GPS bliká při
vyhledávání satelitních signálů snímačem
G5 červeně. Abyste satelitní signály
zachytili, jděte na volné prostranství a
mimo dosah vysokých budov a stromů. Za
příznivých podmínek trvá první detekce
satelitních signálů obvykle 30–60 sekund.
Snímač G5 najde signály rychleji, pokud s
ním během vyhledávání nebudete
pohybovat.

3. LED dioda GPS signálu bliká při nalezení
signálů a určení vaší polohy zeleně.
Snímač G5 je nyní připraven k činnosti.

4. Snímač G5 vypněte stisknutím tlačítka
napájení na jednu sekundu. Napájení se
automaticky vypne, pokud snímač G5
nemůže vyhledat satelitní signály nebo se
poloha nemění po dobu 60 minut.
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Pokyny ke zobrazení dat na tréninkovém
počítači jsou uvedeny v příslušné příručce.

Pokud jsou údaje o rychlosti nebo vzdálenosti
nesprávné nebo nepravidelné, něco ve vašem
okolí blokuje příjem satelitního signálu (např.
podchody, vysoké budovy, terén nebo
zalesněné plochy). Pokud snímač nemůže
vyhledat satelitní signály, nebude schopen
vypočítat svou polohu. Vzdálenost se měří na
přímce mezi poslední polohou před mrtvou
zónou a první polohou za mrtvou zónou.
Upozorňujeme, že příjem GPS signálu
nefunguje uvnitř místnosti.

Péče a údržba
Se snímačem G5 je třeba zacházet s náležitou
péčí – jako s každým jiným elektronickým
zařízením. Níže uvedená doporučení vám
pomohou splnit požadavky záruky a užívat si
tento výrobek po mnoho nadcházejících let.
• Snímač G5 čistěte mírným roztokem mýdla

a vody. Osušte jej ručníkem. Nikdy
nepoužívejte alkohol nebo brusné materiály
(drátěnku či chemické čisticí prostředky).
Nikdy nedávejte snímač G5 do pračky či
sušičky!

• Vzhledem k textilní povaze pásku na ruku
nemusí jeho životnost dosáhnout životnosti
snímače G5. Pro maximalizaci životnosti
pečlivě dodržte pokyny. Pásek na ruku perte
pouze v případě nutnosti. Perte pouze v
ruce. Nepoužívejte čisticí prací prostředky s
bělidly či změkčovadly. Nečistěte na sucho.
Neždímejte ani nežehlete.

• Snímač G5 po použití sundejte z pásku na
ruku. Snímač G5 a pásek na ruku
uschovejte v chladu a suchu. Neuchovávejte
ve vlhkém stavu v neprodyšném materiálu,
např. sportovní tašce. Nevystavujte po delší
dobu přímému slunečnímu záření.
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Části snímače G5 jsou magnetické. Snímač
může přitahovat kovové materiály a jeho
magnetické pole může vytvářet interferenci
s kompasem. Aby se interferenci zamezilo,
doporučuje se nosit kompas na jedné paži a
snímač G5 s tréninkovým počítačem na
druhé paži. Do blízkosti snímače G5
neumisťujte kreditní karty či jiná magnetická
paměťová média, protože informace na nich
uložené by se mohly vymazat.

Servis
Během záruční lhůty proveďte servis výrobku
pouze v autorizovaném servisním centru Polar.
Záruka se nevztahuje na škodu způsobenou
neautorizovaným servisem. Viz omezená
mezinárodní záruka Polar.

Kontaktní informace a adresy všech servisních
center Polar naleznete na webové stránce
www.polar.fi/support a webových stránkách
zastoupení v jednotlivých zemích.

Technické údaje
Frekvence přenosu 2,4 GHz

Typ baterie dobíjecí baterie 500
mAH Li-Pol

Doba provozu přibližně 20 hodin

Provozní teplota -10 # až 50 # / 14 °F až
122 °F

Přesnost (vzdálenost) +/-2%

Přesnost (rychlost) +/-2 km/h

Vzorkovací rychlost 1 vzorek/s

Voděodolnost IPX7*

Materiál pásku na ruku Polyuretan 50 %,
neopren 25 %, nylon 25
%, nerez ocel

*Nevhodné pro koupání či plavání. Ochrana před
rozstřikem vody a deštěm. Neperte v tlakové pračce.
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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 jiank
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.
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Tento produkt odpovídá standardům Směrnice
93/42/EHS. Příslušné prohlášení o shodě naleznete na
webové stránce www.polar.fi/support.

Informace o právních předpisech jsou dostupné na
stránce www.polar.fi/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.

Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finsko. Všechna práva vyhrazena. Žádnou
část této příručky nelze použít či reprodukovat v
jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez
písemného souhlasu společnosti Polar Electro Oy.
Názvy a loga uvedená se symbolem ® v této příručce
nebo v balení tohoto produktu jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy.

Společnost Polar Electro Oy je společnost ověřená
certifikátem ISO 9001:2008.
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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 zastoupení 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.

www.polar.fi
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Polar Electro Oy 
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Tel +358 8 5202 100
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