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Technikai jellemzők  

Márka Finnország 

Gyártási ország Kína 

Megjelenés dátuma 2016 december 14 

Éjszakai üzemmód van 

Garancia 24 hónap az órára, 12 hónap az óraszíjra, kábelre 

Cseppálló (el lehet vele ázni) igen 

Vízálló- Úszni lehet benne 30-50m igen 

Óramenü választható idegen nyelvei 
English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Finnish, 
Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Turkish, Russian, Polish, 
Czech 

Méret (Szél. x Mag. x Vastags.) 42 x 42 x 18 mm 

Súlya 40 gramm 

Kijelző méret (Szél.xMag.): d= 25mm 

Kijelző típusa LCD 

Háttérvilágítás 
automata, minden gomnyomásra 50%, bal felső gomb nyomásra 
100% 

Ledek száma 2 

Cserélhető óraszíj komplett házat tudsz cserélni 6 szín közül választhatsz 

Gomblezárás (érintőképernyősöknél 
Képernyőlezárás) 

igen 

Elemtípus / vagy akkumulátor Újratölthető lítium-polimer 180mAh, 2 óra töltés idővel 

Elem/ akkumulátor lemerülésjelző igen 

Átlagos működési idő (egy elemmel vagy 
egy feltöltéssel) 

26 nap (1óra/nap használat mellett) aktivitásmérőként, 
Pulzusméréssel: 60 óra 

Memória nagysága 60 óra edzés, 6 nap aktivitásmérő 

Üzemi hőmérsékleti tartomány 0 °C-tól +50 °C-ig 

Szoftver frissítési lehetőség igen 

Factory reset (total nullázás) Settings > About product > Restart device. 

Óra üzemmód   
Dátumkijelzés igen 

Ébresztők száma 1, de csak vibráló jelzés, hang nincs 

Pontos idő igen 

Snooze (ébresztő emlékeztető, míg fel 
nem kelsz) 

van, 10 perces késleltetéssel 

Pulzusmérés   
Átlag és max pulzus edzés alatt igen 

Százalékos pulzusmérés is igen 

Kalóriamérés igen 

Személyre szabott pulzus sportzónák 5 

Kalóriamérés zsírégető zónában igen 

Pillanatnyi pulzuskijelzés igen 

Pulzusmérés külön öv használata nélkül, 
csuklóról 

igen 

Sávos sport pulzus kijelzés- POLAR 
ZonePointer 
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Aktivitás mérő üzemmód   
Alvás időtartam és minőség jelzés igen 

Bluetooth Smart pulzusjel kiadás eszközre állítható 

Inaktivitás jelzés kézen igen 

Napi elégetett kalóriamérés igen 

Napi megtett lépésszám igen 

Napi/heti aktivitás követés igen 

Távolságmérés (saccolt a lépésszám 
alapján) 

Polar Flow program szinkron után látható 

Edzés elötti beállítási funkciók   
Automatikus köridő állítás (idő) igen 

Kijelző testreszabás 
2 soros egy képernyő, max. 8 képernyő sportáganként + cooper és 
maraton futó idő 

Sportprofil állítás 7 szabadon választott 

Edzés alatti funkciók   
Automatikus háttérvilágítás kapcsolás, ha 
magam elé emelem az órát. 

igen 

Edzés szüneteltetése igen 

Edzés utáni funkciók   
Edzésterhelés optimalizálás-»Smart 
Coaching-»TRAINING LOAD 

csak a programban 

Heti edzésösszefoglalók csak a programban 

Totál edzésösszefoglalók csak a programban 

Magashegyi funkciók   
Magasságmérés (GPS alapú) igen 

Szintesesésmérés tudja, de gps alapú 

Magasság és szintemelkedésmérés 
(barometrikus) 

tudja, de gps alapú 

Úszás funkciók   
Úszás közben pulzusmérés nem egyértelmű 

Szívritmus jeladó   
Cserélhető elemes igen 

Csomag része a pulzusmérő öv? nincs hozzá, alapból csuklóról mér, de fejleszthető H7-el 

Fitneszgépekkel is kompatibilis igen 

Kódolt jelátvitel igen 

Pulzusmérő pánt típusa POLAR H7 

Pulzusmérőben az elem élettartama 200 óra 

Szigorúan kódolt 2,4GHz-es jelátvitel igen 

Textil kényelmes mellkaspánt igen 

Vízben is méri a pulzust igen 

Számítógépes kapcsolat   
Adatszintű edzésmegjelenítés (karakteres) igen 

Edzésnapló (elvégzett edzésmunka 
naplózás) 

igen 

Grafikus edzésmegjelenítés (edzés 
diagramm) 

igen 
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Használt program neve Polar Flow 

MAC kompatibilis igen 

PC kompatibilis igen 

Adatátviteli eszköz a csomag része? igen 

Adatátviteli eszköz neve USB-negatív USB kábel és Bluetooth jelátvitel 

Okostelefon funkciók   
Android rendszerű telefonok 4.3 és késöbbi adatletöltéshez 

Edzés letöltés igen 

Értesítési funkciók szüneteltetése igen 

Hívás fogadása, elutasítása, visszahívása csak Android 

pulzusmérője APP használatával 
önmagában is használható 

igen 

Bejövő SMS, hívás, *e-mail, facebook 
értesítések kijlezése 

igen 

iOS rendeszer (iPhone,iPad) Apple’s iOS 8.0 or later. 

GPS funkciók   
Beépített GPS igen 

GPS (amerikai) műholdrendszer 
kompatibilis 

igen 

Egyéb érdekesség   
Vibrációs visszajelzés igen 

 


