
 

 

 

 

 
 

 

VANTAGE V2 
 ם מתקד מולטי ספורט פרושעון  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפעלה מהירה למדריך 
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 מתחילים
 

בשעון  שימוש ב ם הראשונים ! במדריך זה נוביל אתכם בצעדכברכות על בחירתכם 
 . חדשה Polar Vantage V2   -  המתקדם  המולטי ספורט פרו

 

הכבל  בעזרת   USBחברו אותו לשקע , וש בשעון ולטעינה להתחלת השימ .1
כל  ובצורה מגנטית למקום בנקישה    מתחברהכבל  במארז השעון. שהגיע  הייעודי 

בשעון  חריץ להכבל   החיבור של את   משיקיםשעליכם לעשות הוא לוודא שאתם 
זמן מה עד להופעת  ח  וייק  כןתכך שי אנא שימו לב לבע אדום(. )מסומן בצ  שלכם
 הטעינה על גבי הצג.  סימן 

 

 

 

 

 

 

  מציעבחרו בשפה ובשיטת ההתקנה המועדפת עליכם. השעון ,  להגדרות השעון  .2
(  Cמחשב או )עם ה(  B, )סמארטפוןה  דרך( Aשלוש אפשרויות להתקנה: ) 

ביותר בעזרת לחצן  מהשעון שלכם. דפדפו עד שתגיעו לאפשרות הנוחה לכם  
UP/DOWN  תכם בעזרת לחצן  ת בחיר ו אראשוOK  אנו ממליצים לעשות .

 . Bאו  Aשימוש באפשרות  

 

ים והאישיים ביותר, חשוב  נתוני האימון והפעילות המדויק על מנת להשיג את 
 תקנה.הבזמן ה לדייק בהגדרות

 

 

לכם, אנו  ון שלשע  עידכון גירסה()  : במידה וקיים עדכון קושחה B -ו  Aאפשרויות  
  10עד  להמשך יכול   התהליךמהלך ההתקנה. ב  ואות ין  קהת לם ממליצים לכ

 סיום ההתקנה. מדקות 

 

 

 Polar Flowואפליקציית  הטלפון הנייד  מצעותבאהתקנה   . א

  ולא Flowבאפליקציית   ( pairing) שימו לב לכך שעליכם לבצע את תהליך השיוך 
 הנייד שלכם. של  בהגדרות בלוטות' 

 

 . ת' בלוטויית עילו את פונקצ הפו  טנ רט נ האיובר לרשת  ם מחשלכ הנייד וודאו כי   .1

 Googleאו מחנות App Store חנות מ Polar Flowאפליקציית הורידו את   .2
Play  נייד שלכם. שב 
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 בנייד.   Flowפתחו את אפליקציית  .3

ומבקשת מכם להתחיל    הקרוב Vantage V2 שעוןמזהה את   Flowאפליקציית  .4
  ת' טווד שיוך בלו ק תא   ונ והזיוך בקשת השי . קבלו את (pairing)  פעולת השיוךב

במידה והקוד כבר מופיע בטלפון   . Flowהמוצג על גבי מסך השעון לאפליקציית 
 (. OKלחיצה על  ובשעון יש לאשר אותו בטלפון ובשעון )

שלכם או צרו חשבון חדש. אנו נלווה אתכם בשלבי   Polarחשבון בעזרת   היכנסו .5
 הכניסה וההתקנה של האפליקציה. 

 

וההגדרות   " שמור וסנכרן" ל על האפשרות שישו  , הקתו רדג ההאת יימתם שס לאחר 
 שלכם יסונכרנו עם השעון. 

 

 התקנה עם מחשב  .ב

העברת   תהתקינו את תוכנוהורידו  flow/polar.com/startלכתובת   הכנסו .1
 למחשב שלכם.   Polar FlowSyncנתונים ה

  ם נו נלווה אתכשלכם או צרו חשבון חדש. א Polar -ה  היכנסו באמצעות חשבון .2
 באתר.  Polar Flow שלום וההתקנה ישיך הר להבת

 

 

יין לא מחובר  דן, השעון שלכם עה מהשעוהתקנ את המבצעים   כאשר אתם
לשעון שלכם זמינים רק דרך   )גירסה(  . עדכוני קושחה Polar Flowאפליקציית ל

   .Polar Flowאפליקציית 

 

מיטבית,   הרצו בהייחודיים   Polarעל מנת לוודא שתיהנו מהשעון שלכם וממאפייני 
  אובמחשב   Polar Flow תראבבצעו את ההתקנה בשלב מאוחר יותר  חשוב שת

או    אבאפשרות  המצוינים ידי מעקב אחר השלבים -על נייד  ב  Polar Flowאפליקציית ב
 . ב

 

  

 

 Polar Vantage V2 םהמתקדמולטי ספורט השעון הכירו את 
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 ד ימפרק כף ה עצם 

 

 

 פונקציות לחצני מקשים 

 ת. ר הבחירוושי אל  OK  ל לחצןלחצו ע  •

, עברו בין רשימות  UP/DOWNיט בעזרת לחצן בתצוגות באימון ובתפרעיינו  •
 הבחירה וכוונו לערך הנבחר. 

  BACK. בתצוגת הזמן לחצו על לחצן BACKחזרו, השהו ועצרו בעזרת לחצן  •
 לחזרה לתפריט, לחצו לחיצה ארוכה להפעלת תהליך השיוך והסנכרון. 

 הלחצנים. לנעילת  LIGHTה על לחצן  לחצו לחיצה ארוכ •

 

LIGHT-  אור BACK- חורה/ תפריט א 

UP –   למעלה DOWN - למטה               

 

 )*מנוטרל במהלך אימונים(  מסך מגע*

 הקישו על המסך לבחירת פריטים.  •

 העבירו את האצבע למעלה או למטה לגלילה.  •

ים של  במסכים השונהזמן לצפייה  העבירו את האצבע שמאלה או ימינה במסך  •
 . ן ועשה

 

 מבוסס דופקאימון 

אימון,  ה פני כף היד פשוטה וקלה לביצוע. הדקו את רצועת היד לפרק מדופק ממדידת 
קריאת דופק  על מנת להשיג   ם להתחיל.אימון בשעון שלכם ואתם מוכניה אתהפעילו 
אימון, ענדו את השעון שלכם במשך מספר דקות טרם התחלת  ה בזמן מדויקת  
את רצועת היד בחלק  היטב כם יסתגל לשעון. הדקו  ת שהעור שלמנוזאת על   המדידה

  השעוןבתחתית  נים החייש . מפרקהבדיוק מאחורי עצם  כף היד,  מפרקהעליון של 
 יות הדוקה מדי. הל  אינה צריכהור שלכם, אולם רצועת היד במגע עם העלבוא    יםחייב 

   נוחות.  ליתר  השעון, שחררו את רצועת דופק  מודדים כאשר לא 

 

 

 

 

 

. באפשרותכם  Polar H10, H9 לרצועות דוק מדגםהשעון שלכם תואם גם 
  נתמכים הזרים י. מצאו רשימה מלאה של חיישנים ואברדמשדר דופק בנפלרכוש 
 : שעון שלכם בכתובתהעל ידי 

https://www.polar.com/en/products/accessories?product=99440 

 

 

 

https://www.polar.com/en/products/accessories?product=99440
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 להתאמן  מתחילים

 . נדו את השעון שלכם והדקו את הרצועהע .1

התחל  באפשרות של    וחרלכניסה תפריט הראשי, ב BACKלחצו על לחצן  .2
 . הרצוי   ספורט הפרופיל לדפדפו   כןולאחר מStart  trainingאימון

ללא תזוזה כשהצג  במקום  עמדו צאו החוצה והתרחקו מבניינים גבוהים ומעצים.   .3
העיגול האדום שסביב סמל ה   ,GPSפונה כלפי מעלה במטרה לקלוט אותות 

GPS   .יהפוך לירוק 

 . מוקף בירוקכשהוא  המסךעל   יוצג הדופק , םשלכ הדופקתר את אישעון  הכאשר  .4

לתחילת הקלטת    OK, לחצו על לחצן  )מוקפים בירוק(   ות אותרוברגע שכל האות .5
 האימון. 

 

 

 עצירת אימון ו השהייה 

. להמשך האימון, לחצו על לחצן  ( (Paused להשהיית האימון BACKלחצו על לחצן 
OK . לעצירת האימון, לחצו לחיצה ארוכה על לחצןBACK שהייה עד שעל  ן המבז

. תקבלו סיכום של  Recording ended))  הקלטה הסתיימהגבי הצג יופיע המשפט  
 ון. ממיד לאחר שעצרתם את האי המסךהאימון על 

 

בנייד באופן    Flowאפליקצייתעם השעון מסנכרן את נתוני האימון שלכם 
  פון שלכם נמצא בטווח קליטת בלוטות'במידה ומכשיר הטל אוטומטי 

 פתוחה.   Flowתצייקואפלי

 

   Vantage V2 תקדםהמאיך לשמור על שעון מולטי ספורט 

כל אימון. לפני   רי ברז לאחבמשמרו על השעון שלכם במצב נקי באמצעות רחיצתו  
לחות, אבק או לכלוך על מגעי הטעינה של השעון   רטיבות,  הטעינה, אנא וודאו כי אין 

אין להטעין את השעון בזמן    ות.חועל הכבל. נגבו בעדינות את הלכלוך או את הל
 . וב שהוא רט

 

 

  Flowאתר ו Polar Flowיקציית אפל

 

 בנייד  Flowית פליקציא צפו בנתוני האימון באמצעות 
 

. סנכרנו  Google Playאו  App Storeמחנות  Polar Flowהתקינו את אפליקציית 
ב מידי  משוידית ולאחר האימון וקבלו סקירה מ  Flowאת השעון שלכם עם אפליקציית 

גם לבדוק  תוכלו   Flow . באפליקצייתםשלכ של האימון  ת ואיכות הביצועים ותוצא ה על 
 ם. ופעילים במהלך הי  וכמה הייתםכיצד ישנתם  
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 מיק מעניתוח נתונים במחשב ל Polar Flow אתר 

לעקוב אחר ההישגים   תוכלו. במחשב   Polar Flow באתרסנכרנו את נתוני האימון  
  עילותולצפות בניתוח נתונים מפורט של תוצאות האימון, הפ רכהשלכם, לקבל הד

 והשינה שלכם.  היומית 

 

מועדפים עליכם  הענפי הספורט לבאפשרותכם להתאים אישית את השעון  

  Polar Sport Profilesב  ולערוך מסכי אימון שונים לכל ענף ספורט 

 . Polar Flowת יי באפליקצו   Polar Flowבאתרש

 

 . mW 5 גיגה הרץ והספק מרבי של   ISM 2.402 - 2.480תדר ב עלציוד הרדיו פו
 

וש בכמות  מ עושה שי ה של פולאר למדידת דופק משולבת וחדשנית מפרק כף היד,טכנולוגיה
כף היד לשיפור   בפרק  השעוןשל  למדידת המגע  על העור  ישל זרם חשמלמאוד קטנה ובטוחה  
 הדיוק. 

 

   Polar Vantage Vהכנסו למדריך המלא של   תות טכניוונאודות חומרים ותכנוסף  מידע ל

 support.polar.com/enבאתר: 

 

 תואם עם 

 
Polar Global 

 

 

 

 

Manufactured by Polar Electron 

Finland 

www.polar.com/he 

 

 

  או 09-9657000 טל:  של פולאר באגנטק:השירות  למעבדתפנו  אנא לפרטים נוספים 
rvice1@agentek.co.ilse 
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