ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ POLAR
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ΓΤΜΝΑΣΕΙΣΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΡΔΙΟΤΥΝΟΜΕΣΡΟ
Η θαξδηά απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθό κπ ζην ζώκα. Με ξπζκηθή ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ζηέιλεη αίκα ζηνπο πλεύκνλεο
θαη άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο. Ο αξηζκόο ησλ θαξδηαθώλ θηύπσλ αλά ιεπηό απνηειεί ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα.
Η θαξδηαθή ζαο ζπρλόηεηα απμάλεηαη θαηά ηε δξαζηεξηόηεηα θαη απνηειεί έλαλ αμηόπηζην δείθηε ηεο θπζηθήο
θαηάζηαζεο θαη ηνπ επηπέδνπ έληαζεο ηεο άζθεζεο. Η θαξδηαθή ζπρλόηεηα επεξεάδεηαη επίζεο από δηάθνξα
εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη θπζηνινγηθέο ή ςπρνζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο (πρ ζεξκνθξαζία, αθπδάησζε,
αζζέλεηα, θόπσζε, άγρνο). Ο έιεγρνο ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο θαηά ηελ άζθεζε απνηειεί κία ζσζηή κέζνδν γηα λα
αθνπγθξαζηείηε ην ζώκα ζαο θαη λα έρεηε ην ζσζηό ξπζκό θη έληαζε θάζε θνξά πνπ γπκλάδεζηε.
Ο πην αμηόπηζηνο ηξόπνο γηα ηε κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο ζαο ζπρλόηεηαο θαηά ηελ άζθεζε είλαη ε ρξήζε ηνπ
θαξδηνζπρλνκέηξνπ Polar. Σαο βνεζά λα αζθεζείηε ζηελ επηζπκεηή έληαζε ζύκθσλα κε ηε θπζηνινγία ζαο, ηνπο
ζηόρνπο ζαο θαη ην θίλεηξν γηα άζθεζε.
Τα θαξδηνζπρλόκεηξα Polar απνηεινύληαη από ηνλ δέθηε-ξνιόη θαη ηε δώλε-πνκπό πνπ κεηαδίδεη αζύξκαηα θαη κε
αθξίβεηα ζπζθεπήο ECG ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ζηνλ δέθηε. Τα πξντόληα ηεο POLAR ζρεδηάδνληαη ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε θνξπθαία εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θαη αζιεηηθνύο νξγαληζκνύο. Μαο εκπηζηεύνληαη νη
θαιύηεξνη αζιεηέο ηνπ θόζκνπ. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ε POLAR απνηειεί ηελ θνξπθαία εηαηξεία ζηνλ θόζκν ζηελ
θαηαζθεπή θνξεηώλ θαξδηνζπρλνκέηξσλ.
Η κέγηζηε θαξδηαθή ζαο ζπρλόηεηα ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ «πξαθηηθό» καζεκαηηθό ηύπν:
Μέγηζηε θαξδηαθή ζπρλόηεηα = 220 – ηελ ειηθία ζαο.
Τα πεξηζζόηεξα θαξδηνζπρλόκεηξα Polar ππνινγίδνπλ απηόκαηα ηελ θαξδηαθή ζαο ζπρλόηεηα κε απηόλ ηνλ ηύπν ελώ
θάπνηα άιια πξνζδηνξίδνπλ ην ηδαληθό επίπεδν έληαζεο ηεο άζθεζεο ζύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζώκαηόο ζαο.
Η ζπλερήο έλδεημε ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο ζαο δίλεη άκεζε πιεξνθόξεζε αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ άζθεζε θαη όρη
κόλν, θαη ζαο βνεζάεη λα ειέγρεηε θη αλαπξνζαξκόζεηε ηελ άζθεζή ζαο αιιά θαη λα εθηηκάηε ηελ απνθαηάζηαζε ζαο.
Η ζσζηή έληαζε νδεγεί ζε νπζηαζηηθή θαη σθέιηκε άζθεζε, πξνο απνθπγήλ ηξαπκαηηζκνύ θαη ζε βειηίσζε /
κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο. Τν ζσζηά επηιεγκέλν εύξνο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο ζαο επηηξέπεη λα αζθείζηε ζηνλ
ηδαληθό γηα ηελ πξόνδό ζαο ξπζκό.
Η ιεηηνπξγία POLAR SPORT ZONES εηζάγεη κία λέα δπλαηόηεηα ζηελ πξνπόλεζε κε βάζε ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα.
Η πξνπόλεζε ρσξίδεηαη ζε 5 δώλεο έληαζεο βάζεη ηνπ %πνζνζηνύ ηεο κέγηζηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο. Απηό ζαο
πξνζθέξεη κία εύθνιε κέζνδν γηα λα επηιέμεηε θαη λα ειέγμεηε ηελ έληαζε ηεο πξνπόλεζήο ζαο θαη λα εθηειέζεηε
πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηηο δώλεο έληαζεο ηεο POLAR.

ΔΝΣΑΗ ΑΚΗΗ

ΜΔΓΙΣΗ
90-100%

ΤΦΗΛΗ
80-90%

ΜΔΑΙΑ
70-80%

ΔΛΑΦΡΑ
60-70%

ΥΑΜΗΛΗ
50-60%

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΗ ΔΠΙΓΡΑΗ

0-2 ιεπηά

> Τνλώλεη ην λεπξν-κπτθό ζύζηεκα
> Απμάλεη ηελ κέγηζηε αγσληζηηθή ηαρύηεηα

2-10 ιεπηά

> Απμάλεη ηελ αλαεξόβηα γαιαθηηθή ηθαλόηεηα
> Βειηηώλεη ηελ αληνρή ζε πςειέο ηαρύηεηεο

10-40 ιεπηά

> Βειηηώλεη ηελ αεξόβηα ηζρύ
> Βειηηώλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο

40-80 ιεπηά

> Απμάλεη ηελ αεξόβηα αληνρή
>Δλδπλακώλεη ην ζώκα ώζηε λα αληέρεη
πξνπόλεζε κεγαιύηεξεο επηβάξπλζεο
> Απμάλεη ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ ιηπώλ

20-40 ιεπηά

> Δπηηαρύλεη ηελ απνθαηάζηαζε κεηά από
έληνλε πξνπόλεζε
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ΚΑΡΔΙΟΤΥΝΟΜΕΣΡΑ FITNESS & CROSS TRAINING

FT80
Γηα ηνπο θαλαηηθνύο νπαδνύο ηνπ fitness πνπ ζέινπλ λα βειηηώζνπλ
ηε δύλακε θαη ηελ αληνρή ηνπο.


αο θαζνδεγεί ζηελ πξνπόλεζε δύλακεο κε πεξηόδνπο
απνθαηάζηαζεο βάζεη ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο κεηαμύ ησλ ζεη



Γεκηνπξγεί πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο
ζαο θαη νξίδεη λένπο εβδνκαδηαίνπο πξνπνλεηηθνύο ζηόρνπο



Μεηξάεη ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηά ζαο θαη ζαο ελεκεξώλεη γηα ηελ
πξόνδό ζαο



Γηαηίζεηαη καδί κε ην Polar FlowLink πνπ ζαο ζπλδέεη κε ην
πξνζσπηθό ζαο πξνπνλεηηθό εκεξνιόγην ζηελ ηζηνζειίδα
polarpersonaltrainer.com κέζσ PC
Τξέρεηε ή θαλεηε ηδόθηλγθ ζπρλά;

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

Πξνκεζεπηείηε ην S1 foot pod θαη ηνπνζεηείζηε ην ζην παπνύηζη ζαο
γηα λα κεηξήζεηε ηε δξνκηθή ζαο ηαρύηεηα, ηνλ ξπζκό ηξεμίκαηνο
θαη ηελ απόζηαζε πνπ θαιύςαηε.

Πξνπνλείζηε ζε αλώκαιν έδαθνο;
Με ηνλ δνξπθνξηθό αηζζεηήξα G1 GPS κεηξήζηε ηελ ηαρύηεηα, ηνλ
ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε ζε δηάθνξα πνιπαζιήκαηα.
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FT60
Γηα ηνπο αθνζησκέλνπο θίινπο ηεο άζθεζεο – ην STAR Training
Program ζαο ελεκεξώλεη πόζν πνιύ θαη πόζν εληαηηθά γπκλάδεζηε


Γεκηνπξγεί πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο
ζαο θαη νξίδεη λένπο εβδνκαδηαίνπο πξνπνλεηηθνύο ζηόρνπο



αο ελεκεξώλεη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνπόλεζήο ζαο



Μεηξά ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηά ζαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη ζαο
ελεκεξώλεη γηα ηελ πξόνδό ζαο



Γηαηίζεηαη καδί κε ην Polar FlowLink πνπ ζαο ζπλδέεη κε ην
πξνζσπηθό ζαο πξνπνλεηηθό εκεξνιόγην ζηελ ηζηνζειίδα
polarpersonaltrainer.com κέζσ PC
Τξέρεηε ή θάλεηε ηδόθηλγθ ζπρλά;
Πξνκεζεπηείηε ην S1 foot pod θαη ηνπνζεηείζηε ην ζην παπνύηζη
ζαο γηα λα κεηξήζεηε ηε δξνκηθή ζαο ηαρύηεηα, ηνλ ξπζκό
ηξεμίκαηνο θαη ηελ απόζηαζε πνπ θαιύςαηε.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

Πξνπνλείζηε ζε αλώκαιν έδαθνο;
Με ηνλ δνξπθνξηθό αηζζεηήξα G1 GPS κεηξήζηε ηελ ηαρύηεηα, ηνλ
ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε ζε δηάθνξα πνιπαζιήκαηα.

FT40
Γηα ελεξγνύο αζινύκελνπο πνπ ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε θαη έιεγρν
ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Ο δείθηεο ελέξγεηαο (Energy Pointer) ζαο ελεκεξώλεη εάλ ε θύξηα
επίδξαζε ηεο πξνπόλεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο
ή ην «θάςηκν» ιίπνπο.



Γείρλεη ηηο ζεξκίδεο πνπ «θάςαηε»



Μεηξά ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηά ζαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη ζαο
ελεκεξώλεη γηα ηελ πξόνδό ζαο
Θέιεηε λα δηαηεξείηε αξρείν ηεο πξνπόλεζήο ζαο;
Με ην Polar FlowLink, κπνξείηε λα κεηαθέξεηε αξρεία ζην online
πξνπνλεηηθό εκεξνιόγην ζηελ ηζηνζειίδα polarpersonaltrainer.com

FΣ7
Γηα απηνύο πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ βειηηώλνπλ ηελ θπζηθή ηνπο
θαηάζηαζε ή «θαίλε» ιίπνο.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Ο δείθηεο ελέξγεηαο (Energy Pointer) ζαο ελεκεξώλεη εάλ ε θύξηα
επίδξαζε ηεο πξνπόλεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο
ή ην «θάςηκν» ιίπνπο.



Γείρλεη ηηο ζεξκίδεο πνπ «θάςαηε»
Θέιεηε λα δηαηεξείηε αξρείν ηεο πξνπόλεζήο ζαο;
Με ην Polar FlowLink, κπνξείηε λα κεηαθέξεηε αξρεία ζην online
πξνπνλεηηθό εκεξνιόγην ζηελ ηζηνζειίδα polarpersonaltrainer.com
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FΣ4
Γηα απηνύο πνπ ρξεηάδνληαη κόλν ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο γηα ηελ πξνπόλεζή ηνπο.


Γείρλεη εάλ βειηηώλεηε ηε θπζηθή ζαο θαηάζηαζε βάζεη ηεο θαξδηαθήο
ζαο ζπρλόηεηαο



Γείρλεη ηηο ζεξκίδεο πνπ «θάςαηε»

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

FΣ2 & FΣ1
Γηα αζθνύκελνπο πνπ επηζπκνύλ κηα εύθνιε αξρή ζην fitness

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Γείηε ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ζε κεγάιε θαη επαλάγλσζηε νζόλε



Λεηηνπξγία κε έλα κόλν πιήθηξν θαη κε θσδηθνπνηεκέλε κεηάδνζε ηεο
θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο γηα απνθπγή παξεκβνιώλ



Αξρείν ηεο ηειεπηαίαο ζαο άζθεζεο



Διέγμηε ηελ άζθεζή ζαο βάδνληαο όξηα θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο

FT2: θαη κε απηόκαηε εύξεζε ηδαληθώλ νξίσλ βάζεη ειηθίαο

FS2c & FS1
Τα θιαζζηθά εηζαγσγηθά κνληέια γηα απιή άζθεζε.


Μεγάιε νζόλε θη έλα κόλν πιήθηξν



Όξηα άζθεζεο θαη αξρείν.

FS2c: με κωδικοποιημένο ζήμα
FS1: ρσξίο θσδηθνπνηεκέλν ζήκα

Γξαζηεξηνγξάθνο FA20
Μάζεηε πόζν δξαζηήξηνη είζηε.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

Κάζε θίλεζε ηνπ ζώκαηόο ζαο κπνξεί λα έρεη νθέιε ζηελ πγεία ζαο.
Με ην θαηλνηόκν θαη εύρξεζην Polar FA20, βιέπεηε κε απνδείμεηο όηη ε
θπζηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα επηδξάεη άκεζα ζηε γεληθή θπζηθή ζαο
θαηάζηαζε. Καηαγξάθεη θάζε είδνπο «ελεξγνύο» θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο ελώ κπνξείηε λα κεηξήζεηε ζεξκίδεο, απόζηαζε, ελεξγά βήκαηα
θαη δηάξθεηα άζθεζεο. Ζ απιόηεηά ηνπ ζα ζαο βνεζήζεη θαη ζα ζαο
θαζνδεγήζεη ζε έλαλ πην ελεξγό ηξόπν δσήο.
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ΚΑΡΔΙΟΤΥΝΟΜΕΣΡΑ ΔΡΟΜΙΚΑ & ΠΟΛΤΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

RS800CX / pro team edition
Γηα αζιεηέο πνιπαζιεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη αλαιπηηθή
πιεξνθόξεζε γηα ηελ απόδνζή ηνπο.




Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

Γηα δξνκείο, γηα πνδειάηεο, γηα πιήζνο αζιεκάησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ
αο βνεζά λα απνθύγεηε ηελ ππεξπξνπόλεζε θαζνδεγώληαο ζαο λα
αζθεζείηε ζηε ζσζηή έληαζε
Με ηνπο ζπκβαηνύο αηζζεηήξεο κεηξά εμεηδηθεπκέλεο πξνπνλεηηθέο
παξακέηξνπο
Γηαηίζεηαη κε ην ινγηζκηθό Polar ProTrainer 5 γηα κεηαθνξά θαη
αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην PC, ζην πξνπνλεηηθό ζαο εκεξνιόγην.
Είζηε δξνκέαο;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα δηαζθειηζκνύ s3 W.I.N.D. ζηα θνξδόληα
ζαο θαη ζα έρεηε ηνλ δξνκηθό δείθηε πνπ ζα ζαο ελεκεξώλεη γηα ηε
δξνκηθή ζαο απόδνζε, ηελ ηαρύηεηα, ηνλ ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε
πνπ θαιύςαηε.
Είζηε πνδειάηεο;
Πξνζζέζηε ζην πνδήιαηό ζαο ηνπο αηζζεηήξεο ηαρύηεηαο θαη
πεξηζηξνθώλ CS W.I.N.D., θαη ζα έρεηε ηελ πνδειαηηθή ηαρύηεηα,
ην ξπζκό πνδειαζίαο, ηελ απόζηαζε πνπ θαιύςαηε θαη ην ξπζκό
πεξηζηξνθώλ.
Αζρνιείζηε κε ηα πνιπαζιήκαηα;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα G3 GPS W.I.N.D. ζην κπξάηζν ζαο γηα
λα έρεηε ηελ ηαρύηεηά, ηνλ ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε, θαζώο θαη
αλαπαξάζηαζε ηεο πνξείαο ζαο ζην PC ζαο, ζην Google™ Earth
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RS400
Γηα αζιεηέο αληνρήο θαη δξνκείο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή
πξνπόλεζε.


αο βνεζά λα απνθύγεηε ηελ ππεξπξνπόλεζε θαζνδεγώληαο ζαο λα
αζθεζείηε ζηε ζσζηή έληαζε



Απεηθνλίδεη θαη θαηαγξάθεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο άζθεζήο ζαο



Γηαηίζεηαη κε ην ινγηζκηθό Polar ProTrainer 5 γηα κεηαθνξά θαη
αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην PC, ζην πξνπνλεηηθό ζαο εκεξνιόγην.
Είζηε δξνκέαο;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα δηαζθειηζκνύ S1 footpod ζηα θνξδόληα
ζαο θαη ζα ζαο ελεκεξώλεη γηα ηε δξνκηθή ζαο απόδνζε, ηελ
ηαρύηεηα, ηνλ ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε πνπ θαιύςαηε.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

RS300Υ
Γηα ηνλ εξαζηηέρλε αζιεηή πνπ ρξεηάδεηαη όιεο ηηο ζεκαληηθέο
ιεηηνπξγίεο θαηαγξαθήο ρξόλνπ θαη θαξδηαθήο δξαζηεξηόηεηαο.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Με ηηο πξνζσπηθέο δώλεο άζθεζεο ζαο βνεζά λα γπκλαζηείηε ζηε
ζσζηή έληαζε



Μεηξά ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηά ζαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη ζαο
ελεκεξώλεη γηα ηελ πξόνδό ζαο



Γείρλεη ηηο ζεξκίδεο πνπ «θάςαηε»
Τξέρεηε ή θαλεηε ηδόθηλγθ ζπρλά;
Με ην S1 footpod ζηα θνξδόληα ζαο, κεηξήζηε ηε δξνκηθή ζαο
ηαρύηεηα, ηνλ ξπζκό ηξεμίκαηνο θαη ηελ απόζηαζε πνπ θαιύςαηε.

Πξνπνλείζηε ζε αλώκαιν έδαθνο;
Με ηνλ δνξπθνξηθό αηζζεηήξα G1 GPS κεηξήζηε ηελ ηαρύηεηα, ηνλ
ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε ζε δηάθνξα πνιπαζιήκαηα.

Θέιεηε λα δηαηεξείηε αξρείν ηεο πξνπόλεζήο ζαο;
Με ην Polar FlowLink, κπνξείηε λα κεηαθέξεηε αξρεία ζην online
πξνπνλεηηθό εκεξνιόγην ζηελ ηζηνζειίδα polarpersonaltrainer.com

RS100
Γηα αξράξηνπο πνπ ρξεηάδνληαη απιά ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
θαηαγξαθήο ρξόλνπ θαη θαξδηαθήο δξαζηεξηόηεηαο.


Με ηηο πξνζσπηθέο δώλεο άζθεζεο ζαο βνεζά λα γπκλαζηείηε ζηε
ζσζηή έληαζε



Γείρλεη ηηο ζεξκίδεο πνπ «θάςαηε»



Γηαηίζεηαη κε ηνλ πθαζκάηηλν πνκπό κε θσδηθνπνηεκέλε κεηάδνζε ηεο
θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο γηα απνθπγή παξεκβνιώλ

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:
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ΚΑΡΔΙΟΤΥΝΟΜΕΣΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΑ

CS600X
Γηα επαγγεικαηίεο πνδειάηεο πνπ ζέινπλ λα έρνπλ ην πςειόηεξν
επίπεδν πξνπόλεζεο.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Τπνινγίδεη ηελ αλαινγία ρξόλνπ πξνπόλεζεο θαη απνθαηάζηαζεο γηα
ηελ απνδνηηθόηεξε βειηίσζε ηεο απόδνζεο



Μέζα από ηα δηαζέζηκα πνδειαηηθά δεδνκέλα βειηηώλεη ηελ
πνδειαηηθή ηερληθή



Δκθαλίδεη ηηο αλεθόξεο θαη θαηεθόξεο ηεο πνξείαο ζαο όηαλ
πνδειαηείηε ζε πςόκεηξν



Γηαηίζεηαη κε ην ινγηζκηθό Polar ProTrainer 5 γηα αλάιπζε, ζρεδηαζκό
θαη δηαηήξεζε πξνπνλεηηθνύ εκεξνινγίνπ
Θέιεηε κεηά ηνλ αγώλα λα δείηε ηελ πνξεία ζαο;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα G3 GPS W.I.N.D. ζην κπξάηζν ζαο γηα
λα έρεηε ηελ ηαρύηεηά, ηνλ ξπζκό θαη ηελ απόζηαζε, θαζώο θαη
αλαπαξάζηαζε ηεο πνξείαο ζαο ζην PC ζαο, ζην Google™ Earth
Θέιεηε λα γλσξίδεηε ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθώλ;
Με ηνλ αηζζεηήξα CS cadence W.I.N.D. κεηξήζηε ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν ην κέζν ξπζκό πνδειαζίαο θαη βειηηώζηε ηελ πνδειαηηθή
ζαο ηερληθή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.
Θέιεηε λα ηειεηνπνηήζεηε ηελ πνδειαηηθή ζαο ηερληθή;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο ηζρύνο Power Output Sensor
W.I.N.D. θαη ζα ζαο δίλεη δεδνκέλα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
ηειεηνπνηήζεηε ηελ ηερληθή θαη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζπάζεηαο.
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CS500
Γηα πνδειάηεο πνπ αλαδεηνύλ βειηησκέλε πνδειαηηθή απόδνζε

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



πλδπάδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζώκα ζαο κε ηα δεδνκέλα ζε
ηαρύηεηα θαη ξπζκό πεξηζηξνθώλ



Με λέν εληππσζηαθό design, κε κεγάιε νζόλε θαη λέα βάζε,
εξγνλνκηθό, εύρξεζην, κε πιήξε έιεγρν θαη ζηηο κέγηζηεο ηαρύηεηεο



Όιεο νη ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη autostart/stop, πςόκεηξν, θιίζε,
ζεξκνθξαζία, γηα δεδνκέλα 3 πνδειάησλ, κε ηερλνινγία W.I.N.D.



Γηα αλάιπζε ηεο πξνπόλεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ζαο ζηε
δηαδηθηπαθή ππεξεζία, θαηόπηλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε data link.
Θέιεηε λα γλσξίδεηε ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθώλ;
Με ηνλ αηζζεηήξα CS cadence W.I.N.D. κεηξήζηε ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν ην κέζν ξπζκό πνδειαζίαο θαη βειηηώζηε ηελ πνδειαηηθή
ζαο ηερληθή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.
Θέιεηε λα ηειεηνπνηήζεηε ηελ πνδειαηηθή ζαο ηερληθή;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο ηζρύνο Power Output Sensor
W.I.N.D. θαη ζα ζαο δίλεη δεδνκέλα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
ηειεηνπνηήζεηε ηελ ηερληθή θαη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνζπάζεηαο.

Θέιεηε λα δηαηεξείηε αξρείν ηεο πξνπόλεζήο ζαο;
Με ην λέν Polar DataLink, ζπλδένληαο ην ζε USB ζην PC,
κπνξείηε λα κεηαθέξεηε αξρεία ζην online πξνπνλεηηθό
εκεξνιόγην ζηελ ηζηνζειίδα polarpersonaltrainer.com

CS400
Γηα απαηηεηηθνύο πνδειάηεο πνπ ρξεηάδνληαη αζύξκαηνπο αηζζεηήξεο
ηαρύηεηαο θαη ξπζκνύ πεξηζηξνθώλ.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Μεηξά ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνύζα, ηε
κέζε θαη ηε κέγηζηε ηαρύηεηα



Τπνινγίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζσπηθέο δώλεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο



Δκθαλίδεη ηηο αλεθόξεο θαη θαηεθόξεο ηεο πνξείαο ζαο όηαλ
πνδειαηείηε ζε πςόκεηξν



Γηαηίζεηαη κε ην ινγηζκηθό Polar ProTrainer 5 γηα αλάιπζε, ζρεδηαζκό
θαη δηαηήξεζε πξνπνλεηηθνύ εκεξνινγίνπ
Θέιεηε λα γλσξίδεηε ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθώλ;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα CS cadence γηα λα βειηηώζεηε ηελ
πνδειαηηθή ζαο ηερληθή κεηξώληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηνλ
κέζν ξπζκό πνδειαζίαο.
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CS300
Γηα ηνλ εξαζηηέρλε πνδειάηε πνπ ζέιεη λα θνξά ην πξνπνλεηηθό
θνκπηνύηεξ ζην ρέξη.


Μεηξά ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνύζα, ηε
κέζε θαη ηε κέγηζηε ηαρύηεηα



Τπνινγίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζσπηθέο δώλεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο



Μεηξά ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηά ζαο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη ζαο
ελεκεξώλεη γηα ηελ πξόνδό ζαο

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:

Θέιεηε λα γλσξίδεηε ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθώλ;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα CS cadence γηα λα βειηηώζεηε ηελ
πνδειαηηθή ζαο ηερληθή κεηξώληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηνλ
κέζν ξπζκό πνδειαζίαο.

CS200
Γηα ηνλ πνδειάηε πνπ ζέιεη πεξηζζόηεξα δεδνκέλα από ηελ
πξνπόλεζή ηνπ.


Μεηξά ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνύζα, ηε
κέζε θαη ηε κέγηζηε ηαρύηεηα



Τπνινγίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζσπηθέο δώλεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο



αο δείρλεη ηνλ ηξέρνληα ξπζκό ελεξγεηαθήο δαπάλεο

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:
Θέιεηε λα γλσξίδεηε ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθώλ;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα CS cadence γηα λα βειηηώζεηε ηελ
πνδειαηηθή ζαο ηερληθή κεηξώληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηνλ
κέζν ξπζκό πνδειαζίαο.

CS100
Γηα επεμία ή γηα ηε λίθε.

Κύξηεο ιεηηνπξγίεο:



Μεηξά ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνύζα, ηε
κέζε θαη ηε κέγηζηε ηαρύηεηα



Τπνινγίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζσπηθέο δώλεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο



Μεηξά ηηο ζεξκίδεο πνπ «θάςαηε»
Θέιεηε λα γλσξίδεηε ηνλ ξπζκό πεξηζηξνθώλ;
Πξνζζέζηε ηνλ αηζζεηήξα CS cadence γηα λα βειηηώζεηε ηελ
πνδειαηηθή ζαο ηερληθή κεηξώληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηνλ
κέζν ξπζκό πνδειαζίαο.
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ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ ( - παρακολούθηση )
Polar Team 2 Pro
Οκαδηθή παξαθνινύζεζε κε online θαηαγξαθή θαη απεηθόληζε
κέρξη θαη 24 αηόκσλ ζε ιίζηα ή πίλαθα ή γξάθεκα (ή, θαη offline
θαηαγξαθή κε ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πνκπνύ)
Λνγηζκηθό κε πνιιέο δπλαηόηεηεο αλάιπζεο:
- απνζήθεπζε, νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε,
- αλάιπζε θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο (bpm ή %HRmax ή HRR)
- αλάιπζε όγθνπ, έληαζεο, πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο
- ζπγθξηηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο
Δηζαγσγή δεδνκέλσλ θη από ηε ινγηζκηθή εθαξκνγή polar trainer 5

Cardio GX
Αληίζηνηρε εθαξκνγή ηνπ Team 2, ζε νκαδηθά γθξνππ ζε θιεηζηό
ρώξν.
Πξνβνιή online ζε πιέγκα ζηνλ ηνίρν/ πίλαθα ησλ νλνκάησλ,
αξηζκώλ θαη εληάζεσλ κε αλάινγν ρξσκαηηζκό, πξνζδίδνληαο
έιεγρν, θίλεηξν, δσληάληα, θαη βνεζώληαο ηόζν ηνπο αζθνύκελνπο
όζν θαη ηνλ επηβιέπνληά ηνπο.

ΛΟΓΙΜΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Polar Protrainer 5
Με ην ρξεζηηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα ProTrainer 5, αλαιύζηε ηελ
πξνπόλεζή ζαο κε αθόκα πεξηζζόηεξε ζρνιαζηηθόηεηα.
Απνζήθεπζε ησλ πξνπνλεηηθώλ κνλάδσλ κέζσ ζύλδεζεο κε PC
κε ζύξα IR. Πιήξεο αλάιπζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο θαη όισλ
ησλ ππνζηεξηδόκελσλ δεδνκέλσλ ζε ιίζηα ή κε γξαθηθέο
παξαζηάζεηο. Αλαιύζεηο όγθνπ θη έληαζεο πξνπόλεζεο, δηάθνξεο
κνξθέο πξνβνιήο αιιά θαη πξνζαξκνγέο ζηηο αλάγθεο καο.
Δπίζεο, αλαιπηηθό εκεξνιόγην θαη πξνγξακκαηηζκόο αζθήζεσλ.
Απιή θαη γξήγνξε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ από ην ξνιόη ζην PC.
Οη απνζεθεπκέλεο πξνπνλεηηθέο κνλάδεο (κεκνλσκέλα ή θαη
ζπλνιηθά) κπνξνύλ εύθνια λα απνζηαινύλ κε ειεθηξνληθή κνξθή
ή/θαη λα απνζεθεπηνύλ ζε άιιν PC.
Μπνξείηε επίζεο λα κεηαθέξεηε ζην θαξδηνζπρλόκεηξν
πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα θνξπθαίσλ αζιεηώλ θαη πξνπνλεηώλ.

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
polarpersonaltrainer.com
Καηαγξάςηε πξνπνλήζεηο online, πξνγξακκαηίζηε
επεξρόκελεο,
δηακνξθώζηε θαη παξαθνινπζήζηε ην πξνπνλεηηθό ζαο πιάλν.
Μεηαθέξεηε ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ αζθήζεώλ ζαο ζηε δηαδηθηπαθή
ππεξεζία ηεο Polar ( www.polarpersonaltrainer.com ) κε ην Polar
FlowLink - ή Data link.
Βάιηε πξόγξακκα, βάιηε ζηόρνπο, ζπζηεκαηνπνηήζηε ηελ άζθεζε ζαο!
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ΔΠΔΞΗΓΗΣΔΙΣ ΔΙΚΟΝΙΓΙΩΝ
Δμαηνκηθεπκέλνο πξνζδηνξηζκόο ησλ ηδαληθώλ
νξίσλ ηεο θαξδηαθήο ζαο ζπρλόηεηαο γηα άζθεζε
κε βάζε ην πώο αηζζάλεζηε ηελ ζπγθεθξηκέλε
εκέξα.
Μεηξάεη θαη απεηθνλίδεη ηε ζεξκηδηθή θαηαλάισζε.
Κσδηθνπνηεκέλε κεηάδνζε ηεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο γηα απνθπγή παξεκβνιώλ από άιια
θαξδηνζπρλόκεηξα.
αο βνεζά λα αμηνπνηήζεηε ηνλ πξνπνλεηηθό όγθν
θαη ηελ απνθαηάζηαζε.
Σν Polar Fitness Test πξνζδηνξίδεη ηελ κέγηζηε
πξόζιεςε νμπγόλνπ (VO2max).
Έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα ειέγρεηε
ην επίπεδν ραιάξσζεο ηνπ ζώκαηόο ζαο.
Πξαγκαηνπνηήζεηε ην 5-ιεπην ηεζη ραιάξσζεο γηα
λα κεηξήζεηε ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη ηελ
κεηαβιεηόηεηά ηεο θαη λα δείηε πόζν ραιαξά είλαη
ην ζώκα θαη ην πλεύκα ζαο.
Βειηηώζηε ηελ πξνπόλεζε δύλακεο. Ζ ιεηηνπξγία
απηή κέζσ κηαο γξαθηθήο παξάζηαζε ζηελ νζόλε
ζαο δείρλεη πνηα πξέπεη λα είλαη ε δηάξθεηα ηνπ
δηαιείκκαηνο κεηαμύ ηνπ θάζε ζεη. Γηαβάδνληαο ηελ
θαξδηαθή ζαο ζπρλόηεηα, ην θαξδηνζπρλόκεηξν
γλσξίδεη πόηε αθξηβώο ην ζώκα ζαο είλαη έηνηκν λα
δερηεί ηελ επόκελε σθέιηκε επηβάξπλζε.
Απεηθνλίδεη ηε ζηηγκή πνπ ε επίδξαζε ηεο
πξνπόλεζεο αιιάδεη από «θάςηκν» ιίπνπο ζε
βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο.
Πξνζσπνπνηεκέλν πξνπνλεηηθό πξόγξακκα πνπ
πξνζαξκόδεηαη ζηηο πξνπνλεηηθέο ζαο ζπλήζεηεο,
ζαο θαζνδεγεί θαη ζαο βάδεη λένπο ζηόρνπο. Ζ
ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη εβδνκαδηαίνπο ζηόρνπο,
θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ ζηόρσλ ζαο.
Απηόκαηνο πξνζδηνξηζκόο ησλ νξίσλ ηεο
θαξδηαθήο ζαο ζπρλόηεηαο γηα άζθεζε κε βάζε
ηελ ειηθία ζαο.
Ο ξπζκόο ραιάξσζεο δείρλεη ην επίπεδν ηεο
θπζηθήο ζαο απνθαηάζηαζεο, απεπζείαο ζύλδεζε
κε ππνινγηζηή.
Δύθνιε κέζνδνο επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο έληαζεο
ηεο πξνπόλεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ έηνηκσλ
πξνγξακκάησλ ηεο POLAR πνπ βαζίδνληαη ζηηο
δώλεο έληαζεο.

Απνζεθεύεη απηόκαηα όια ηα πξνπνλεηηθά δεδνκέλα
ησλ ηειεπηαίσλ πξνπνλήζεσλ.
Πνδειαηηθό έξγν ζε kcal/h θαη kcal/km. Με ηελ
ιεηηνπξγία απηή κπνξείηε λα πξνβιέςεηε ηελ ζεξκηδηθή
ζαο θαηαλάισζε θαη λα θξνληίζεηε γηα ηνλ επαξθή
εθνδηαζκό ζαο κε ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ
θνύξζα πνπ απνκέλεη. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη επίζεο
ρξήζηκε γηα ηελ ζύγθξηζε θαη αλάιπζε ησλ θνξηίσλ
δηαθόξσλ πξνπνλεηηθώλ κεζόδσλ.
Αζύξκαηνη αηζζεηήξεο κέηξεζεο ηαρύηεηαο θαη
πεηαιηώλ. Δύθνιε ηνπνζέηεζε θαη αεξνδπλακηθόο
ζρεδηαζκόο.
Κιίζε αλεθόξαο ή θαηεθόξαο ζε πνζνζηό θαη κνίξεο
ππνινγηζκέλν από ηα πςνκεηξηθά δεδνκέλα.
Αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζε βνεζνύλ ζηελ
παξαθνινύζεζε ηεο πνδειαηηθήο
απνηειεζκαηηθόηεηαο.
Γείρλεη ηνλ δείθηε ηεο πνδειαηηθήο
απνηειεζκαηηθόηεηαο. Βειηίσζε ζην δείθηε ζεκαίλεη
θαιύηεξε πνδειαηηθή νηθνλνκία.
Ρπζκίζηε ην θαξδηνζπρλόκεηξν λα θαηαγξάθεη
πεξάζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο ή ρξόλνπο,
π.ρ. θάζε 1 ρηιηόκεηξν ή θάζε 5 ιεπηά.
Βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο θαη
ηαρύηεηαο πνπ κεηξνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγώλα. Γίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αεξόβηα
θαηάζηαζε θαη ηε δξνκηθή νηθνλνκία ηνπ αζιεηή.
Βειηίσζε ζην δείθηε ζεκαίλεη θαιύηεξε δξνκηθή
νηθνλνκία.
Γξνκηθή Σαρύηεηα/Ρπζκόο ζε ρηιηόκεηξα αλά ώξα ή
ζε ιεπηά αλά ρηιηόκεηξν, θαη Απόζηαζε.
Γείρλεη θαη θαηαγξάθεη πςνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη
ηηο παξνπζηάδεη ζε γξαθηθή παξάζηαζε.
Με ην ινγηζκηθό POLAR WebLink κεηαθέξεηε ηα
δεδνκέλα ηεο άζθεζεο από ην θαξδηνζπρλόκεηξν ζηε
δηαδηθηπαθή ππεξεζία polarpersonaltrainer.com γηα
πεξαηηέξσ αλάιπζε.
ρεδηάζηε ηελ πξνπόλεζή ζαο κε έλα ππνινγηζηή θαη
ην ινγηζκηθό Polar ProTrainer 5. Δηνηκάζηε κε επθνιία
έλα πξνπνλεηηθό πξόγξακκα θαη κεηαθέξεηέ ην ζην
ξνιόη ζαο.
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Βαζικές λειηοσργίες
Ώξα
Γηπιή δώλε ώξαο
Υξνλόκεηξν - ζύλνιν (αλεμ = αλεμάξηεην)
Αδηάβξνρν-ηεγαλόηεηα
Έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο
Μελνύ ζε Αγγιηθή γιώζζα
Μελνύ ζε Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά,
Ηζπαληθά, Ηηαιηθά
Μελνύ ζε Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά,
Ηζπαληθά,Ηηαιηθά,Πνξηνγαιηθά,Φηλιαλδηθά

FITNESS & CROSS-TRAINING

FΑ20

FT1 /
FS2c

FT2 /
FS3c

●

●

●

●
30κ

●
50κ

●
50κ

●

●

FT4

FT7

FΣ40

FΣ60

FΣ80

●
●
●
50κ
●

●
●
●
50κ
●

●
●
●
50κ

●
●
●
50κ

●
●
● +αλεμ.
50κ

●

●

●
●

●
●

●

●
●

Προπονηηικές λειηοσργίες
Πξνπνλεηηθό πξόγξακκα Polar STAR
Polar Fitness Test™
Γείθηεο ελέξγεηαο (Energy pointer)
OwnZone®: Πξνζσπηθή δώλε θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο κε απηόκαηε εύξεζε
OwnCal®: Θεξκηδηθή θαηαλάισζε
OwnCode®: Κσδηθνπνηεκέλε κεηάδνζε
Πνκπόο WearLink®
Οδεγόο πξνπόλεζεο δύλακεο
OwnRelax®
Απνζεθεπκέλα αξρεία ζηελ κλήκε
Δβδνκαδηαία πεξίιεςε πξνπόλεζεο
πλνιηθή πεξίιεςε πξνπόλεζεο
Σαρύηεηα θαη απόζηαζε
-> αηζζεηήξαο Polar G1 GPS

●

●

T31c

T31c

●
●
●

1

1

10
●

Λειηοσργίες καρδιακής ζστνόηηηας
Μέηξεζε Κ. κε αθξίβεηα
ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ
Κηύπνη αλά ιεπηό (θ.α.ι)-% κέγηζηεο Κ.
Υεηξνθίλεηνο νξηζκόο δώλεο ζηόρνπ
(target zone)
Απηόκαηνο νξηζκόο δώλεο ζηόρνπ
βάζεη ηεο ειηθίαο
Λεηηνπξγία HeartTouchTM γηα ρξήζε ηνπ
ξνινγηνύ ρσξίο πίεζε θνπκπηώλ
Κακπύιε θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο ζην
polarpersonaltrainer.com

●

●

●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

99
16
●

50
16
●

100
16
●

●
●
●
●
●
100
16
●

g1 / sd
g1

g1 / sd
g1

θ.α.ι

θ.α.ι

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι

θ.α.ι

θ.α.ι%

αλώη
όξην

αλώη
όξην

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι%

θ.α.ι%

●

●

●

●

●

●

●

●

Μεηαθορά δεδομένων
πκβαηό κε ην polarpersonaltrainer.com

●

●

●

●

●

flowlink

flowlink

flowlink

flowlink

flowlink

●

●

-> Polar FlowLink™
Λειηοσργίες άζκηζης

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο: πγεία ή fitness
ηόρνο άζθεζεο: ζεξκίδεο ή απόζηαζε
Γηάξθεηα άζθεζεο
Απόζηαζε
Θεξκίδεο
Δλεξγά βήκαηα

●
●
●
●
●
●

Λειηοσργίες καθημερινής δραζηηριόηηηας

24/7 Μέηξεζε δξαζηεξηόηεηαο
Θεξκίδεο δξαζηήξηνπ ρξόλνπ
Γξαζηήξηνο ρξόλνο
Κακπύιε δξαζηεξηόηεηαο (εκθαλίδεη
9 εβδνκάδεο εκεξήζησλ αξρείσλ)

●
●
●
●
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ΔΡΟΜΙΚΑ & ΠΟΛΥΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
RS100

RS300Υ

RS400

RS800CX

●
1ε ζεηξά

●
2 ζεηξέο
●
●
50κ
●

●
●
●
●
50κ
●

● wind
●
●
●
50κ

●
●
99

●
●
99
●
●

●
●
99
●
●
●

Βαζικές λειηοσργίες
Άλεηνο πθαζκάηηλνο πνκπόο WearLink®
Ρύζκηζε Δκθάληζεο νζόλεο από ηνλ ρξήζηε
Ενπκ νζόλεο
Μελνύ ζε Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά, Ηηαιηθά
Αδηάβξνρν -ηεγαλόηεηα

HeartTouchTM γηα ρξήζε ρσξίο πίεζε θνπκπηώλ
Προπονηηικές λειηοσργίες
Δλαιιαζζόκελα/Δπαλαιακβαλόκελα ρξνλόκεηξα αληίζηξνθεο κέηξεζεο
Polar Interval Trainer.εη δηαιεηκκαηηθήο άζθεζεο (Κ.., ξπζκόο, απόζηαζε)
Καηαγξαθή lap κε πέξαζκα, ζπλνιηθό ρξόλν, κέζε Κ.
Σεζη ππεξθόπσζεο OwnOptimizerTM
Ρπζκηδόκελε ρξνληθή ζπρλόηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ

50κ
●
●
99

πλδπαζηηθά πξνπνλεηηθά αξρεία
Αλαπαξάζηαζε πνξείαο ζε ράξηε κε ηνλ αηζζεηήξα g3 GPS & Τπνινγηζηή
Δλεξγεηαθή δαπάλε (ζεξκίδεο ζε KCal/h & KCal/km.)

g3

Γρομικές λειηοσργίες
Γξνκηθή Σαρύηεηα -Ρπζκόο θαη Απόζηαζε
Απηόκαηε θαηαγξαθή lap
Πεξίιεςε απνζηάζεσλ, Σαρύηεηαο-Ρπζκνύ
Απόζηαζε θαη ηαρύηεηα lap
Εώλεο ζηόρνο (Σarget zone) Σαρύηεηαο-Ρπζκνύ
Πνδειαηηθή ηαρύηεηα/
Πεξηζηξνθέο πεληάι
Τςόκεηξν & αλάβαζε (πξνθίι δηαδξνκήο, ζύλνιν κέηξσλ)
Running Index (Γξνκηθόο δείθηεο νηθνλνκίαο ηξεμίκαηνο)
Ρπζκόο δηαζθειηζκνύ

g1 / sd.
g1 / sd.
g1 / sd.
g1 / sd.
g1 / sd.

●

●

sd
sd
sd
sd
sd

g3 / s3 / bike
g3 / s3 / bike
g3 / s3 / bike
g3 / s3 / bike
g3 / s3 / bike

bike
Πρ.

●
sd

g3 / s3 / bike

s3

Λειηοσργίες καρδιακής ζστνόηηηας
Μέηξεζε Κ. κε αθξίβεηα ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ
Κηύπνη αλά ιεπηό (θ.α.ι) - % επί ηεο κέγηζηεο Κ. - % επί ηεο κέγηζηεο Κ. -

πνζνζηό απνζέκαηνο Κ. (%ΑΚ)
Πξνβιεπόκελε κέγηζηε θαξδηαθή ζπρλόηεηα
Εώλεο άζθεζεο sport zones. Zone Pointer: Οπηηθή έλδεημε ζε πνηα δώλε
βξίζθεηαη ε Κ.. ZoneLock: θιείδσκα ηεο δώλεο ζηόρνπ
Μέζε Καξδηαθή ζπρλόηεηα αλά πξνπόλεζε
OwnZone®
OwnCal® : Καηαλάισζε ζεξκίδσλ πξνζαξκνζκέλε ζην πςόκεηξν
POLAR Fitness TestTM κε OwnIndex
Δβδνκαδηαία πεξίιεςε πξνπόλεζεο
Πεξίιεςε ζπλόινπ πξνπόλεζεο
Αξηζκόο αξρείσλ κλήκεο
Μέηξεζε θαξδηαθήο κεηαβιεηόηεηαο R-R

θ.α.ι%

●
●
●
●
1

θ.α.ι%

θ.α.ι%

●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
16

●
●
●
●
●
●
99

●
●
●
●
●
●
99
●

Ποδηλαηικές λειηοσργίες
Σαρύηεηα (πξαγκαηηθή, κέζε θαη κέγηζηε)
Απηόκαηε έλαξμε/παύζε ιεηηνπξγίαο
Ρπζκίζεηο ηξνρνύ γηα δύν ή ηξία πνδήιαηα
Βάζε ζηήξημεο θαξδηνζπρλόκεηξνπ ζην πνδήιαην
Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο
Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθώλ (Πξναηξεηηθό – Πξ.)

bike
bike

3
bike
bike

Πξ.

Μεηαθορά δεδομένων
Λνγηζκηθό αλάιπζεο δεδνκέλσλ Polar ProTrainer 5™
πκβαηό κε ηελ ππεξεζία polarpersonaltrainer.com
-> ζύξα USB ππέξπζξεο ζύλδεζεο Polar IrDA γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία

●

●
●

●
●

flowlink

usb

usb

(sd)

●

s1 : footpod, αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο-απόζηαζεο πνπ εθαξκόδεη ζηα θνξδόληα ηνπ παπνπηζηνύ, αλζεθηηθόο θαη κε δπλαηόηεηα βαζκνλόκεζεο.
s3: stride sensor κε ηερλνινγία w.i.n.d. (γηα ην RS800CX), ζε κηθξόηεξν κέγεζνο, κε επηπιένλ κέηξεζε ζπρλόηεηαο θαη κήθνπο δηαζθειηζκνύ.
g3: ύζηεκα SIRF III GPS κε ηερλνινγία w.i.n.d. γηα ηελ ηαρύηεηα θαη απόζηαζε πνπ θαιύπηεηαη. Παξέρεη αμηόπηζηε ιήςε ζήκαηνο GPS
αθόκα θαη ζε δαζώδεηο πεξηνρέο. Μεηέπεηηα απεηθόληζε δηαδξνκήο ζε ππεξεζία ζην PC. (g1: απινύζηεξν gps γηα ηαρύηεηα θαη απόζηαζε)
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Βαζικές λειηοσργίες
Άλεηνο πθαζκάηηλνο πνκπόο WearLink®
Ρύζκηζε Δκθάληζεο νζόλεο από ηνλ ρξήζηε
Ενπκ νζόλεο
Μελνύ ζε Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά, Ηηαιηθά
Κιείδσκα πιήθηξσλ
Αδηάβξνρν (κόλν θαηάβξεγκα, κ.θ.)
Προπονηηικές λειηοσργίες
ρεδηαζκόο κε ην ινγηζκηθό Polar ProTrainer 5™
Καηαγξαθή lap κε πιεξνθνξίεο όπσο, πέξαζκα,
ζπλνιηθόο ρξόλνο άζθεζεο, κέζε θαξδηαθή ζπρλόηεηα
Σεζη απνθαηάζηαζεο OwnOptimizer™
Ρπζκηδόκελνο ξπζκόο θαηαγξαθήο
πλδπαζηηθά πξνπνλεηηθά αξρεία
Αλαπαξάζηαζε πνξείαο ζε ράξηε
κε ηνλ αηζζεηήξα G3 GPS & Τπνινγηζηή
Δλεξγεηαθή δαπάλε (ζεξκίδεο ζε KCal/h & KCal/km.)
Απηόκαηε θαηαγξαθή lap
Εώλεο ζηόρνο (target zone) κε νπηηθό & ερεηηθό alarm
Εώλεο ζηόρνο (target zone) βάζεη ηζρύνο
Δβδνκαδηαίεο πξνπνλεηηθέο πεξηιήςεηο
Ποδηλαηικές λειηοσργίες
Σαρύηεηα (πξαγκαηηθή, κέζε θαη κέγηζηε)
Απηόκαηε έλαξμε/παύζε ιεηηνπξγίαο
Ρπζκίζεηο ηξνρνύ γηα δύν ή ηξία πνδήιαηα
Δθηηκώκελνο ρξόλνο άθημεο
Τςόκεηξν, άλνδνο, θάζνδνο
(πξνθίι δηαδξνκήο, ζύλνιν κέηξα αλόδνπ)
ύγθξηζε δύν ηηκώλ κε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε
Βάζε ζηήξημεο θαξδηνζπρλόκεηξνπ ζην πνδήιαην
Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο
Αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθώλ (Πξναηξεηηθό – Πξ.)

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΑ
CS100

CS200

CS300

CS400

CS500

CS600X

RS800CX

T31c

●
●

●

●

●
●

● wind
●
●
●
●

● wind
●
●
●
●

μ.κ.

μ.κ.

50κ

μ.κ.

μ.κ.

μ.κ.

● wind
●
●
●
●
50κ

●

●

50

50

99

99

99

99

●
●

●

●
●
●

●
●
●

●

●

●
●

●
●
2
●

●
●
Πξ.

●
●
●

●
●
2
●

●
●
Πξ.

●

●

●

●
●
2
●

●
●
3
●

●
●
3
●

●
●
3
●

●
●
2

●

●

●

●

●

●
●
Πξ.

●
●
●
Πξ.

●
●
●
Πξ.

●
●
●
Πξ.

Γείθηεο πνδειαηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο
Ηζνξξνπία θαηαλνκήο δεμηάο/αξηζηεξήο πεηαιηάο
Πνδειαηηθόο δείθηεο

πκβαηό κε ηελ ππεξεζία polarpersonaltrainer.com
-> Θύξα USB ππέξπζξεο ζύλδεζεο Polar IrDA

●

●
●
●

●

Πρ.
(Power)
Πρ.
(Power)
Πρ.
(Power)
Πρ.
(Power)

●

g3

●
●
●
Πξ.
●

●
●
●
Πξ.
●

Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο παξαγόκελεο ηζρύνο

Απηόκαηα ελαιιαγή πιεξνθνξηώλ νζόλεο
Μεηξεηήο θιίζεο
Εώλεο (target zone)
βάζεη ηαρύηεηαο/ξπζκνύ πεξηζηξνθώλ
Λειηοσργίες καρδιακής ζστνόηηηας
Μέηξεζε Κ. κε αθξίβεηα ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ
Κηύπνη αλά ιεπηό (θ.α.ι) - % επί ηεο κέγηζηεο Κ.
Πξνβιεπόκελε κέγηζηε θαξδηαθή ζπρλόηεηα
Μέζε Καξδηαθή ζπρλόηεηα
OwnZone®
Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε target zone
Εώλεο ζηόρνο (target zone) κε βάζε ηελ Κ.
OwnCal® : Καηαλάισζε ζεξκίδσλ
POLAR Fitness Test κε OwnIndex
Καηαγξαθή αλά θαξδηαθό θηύπν R-R
Εώλεο έληαζεο (Polar sport zones) /
Γείθηεο δώλεο έληαζεο / Κιείδσκα δώλεο έληαζεο
Αξηζκόο αξρείσλ κλήκεο
Γρομικές λειηοσργίες
Τατύηηηας/Ρσθμού & Απόζηαζης
Αηζζεηήξαο δηαζθειηζκνύ Polar s3 W.I.N.D
Γνξπθνξηθόο αηζζεηήξαο Polar G3 GPS W.I.N.D
Μεηαθορά δεδομένων
Ακθίδξνκε ππέξπζξε επηθνηλσλία
Λνγηζκηθό αλάιπζεο δεδνκέλσλ Polar ProTrainer 5™

Πξ.
●
●
●

●

●
bike

Πξ.

Πρ.
(Power)
Πρ.
(Power)
Πρ.
(Power)
Πρ.
(Power)

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

1

7

14

99

14

99

99

Πξ.

s3
g3

●

●

●
●
●
usb

●
datalink

●
●
●
usb

●
●
●
usb
●
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