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AKTIIVISUUSMITTARI 

 

Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä edistävää vaikutusta hyvinvointiin. Polar FA20-

aktiivisuusmittarin avulla näet fyysisen aktiivisuuden vaikutuksen yleiskuntoosi. Se opastaa sinua kohti aktiivi-

sempaa ja terveempää elämäntapaa. 

 

Mittari rekisteröi aktiivisuuden käden liikkeestä 24/7, ja näyttää sen käyttäjälleen graafisesti. FA20 mittari sopii 

hyvin erityisesti kävelyyn, hölkkään ja juoksuun. Mittari on vesitiivis, joten voit huoletta käyttää sitä myös 

uidessasi (älä kuitenkaan paina nappeja veden alla). FA20 näyttää myös kulutetut kalorit, kuljetun matkan, 

aktiiviset askeleet sekä aktiivisuuden keston. 

 

FA20 Aktiivisuusmittarin   sarjanumero: ________________________________________ 

Polar FlowLinkin     sarjanumero: ________________________________________ 

Mittarin käyttöönotto  
 

• Käynnistä kello painamalla kellon vasemman alareunan napista -  tiimalasi ilmestyy näyttöön, toimi 

kellon ohjeistuksen mukaan 

• ASETA PERUSASETUKSET MITTARIIN – ´enter basic settings` käyttäjäasetusten ohjelmointi 

(settings: Watch, time & date, General settings (metric units; kg/cm), User information) 

– Aika, mittayksiköt, paino, pituus, syntymäaika, sukupuoli 

– Kuittaus aina keskeltä yläpuolelta kasvaa, alapuolelta pienenee 

– Asetuksia voi muuttaa myöhemmin  

• Menu – settings (paina kellon oikeasta ylänapista 2x) 

• watch. time & date 

• general settings (painike ääni, kieli, mittayksiköt, näppäinlukko) 

• user informatioin (paino, pituus, syntymäaika, sukupuoli) 

•  training settings target set = tavoitteen asetus; matka tai kalorit 

• Training mode kannattaa käynnistää, jos teet yksittäisen harjoituksen esim. lenkki, tällöin mittari antaa 

tarkemmat tiedot harjoitusajalta (harjoituksen keston, kalorit, matkan, aktiiviset askeleet sekä tiedon 

oletko kulkenut terveys- vai kuntoliikunnan tasolla) 

• Mittarin tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Polarin nettisivuilta (www.polar.fi) 

Polar Finland/Tuki/Lataukset/Käyttöohjeet/FA20 

 

http://support.polar.fi/gip/PEFI1kb-

public.nsf/4eb122f6011156bec22573e0003779ed/c225736e00443b9ec22574a3003a8dbd/$FILE/Manual_FA20_Fin.pdf 

 

VINKKEJÄ JA IDEOITA 

o Mieti itsellesi tavoitteita 

 Liikutko mielestäsi riittävästi? 

 Onko oma arviosi aktiivisuudestasi / hyötyliikunnasta sama kuin mittarin? 

 Täyttyykö aktiivisuuspalkki normaalin päiväsi aikana? Vai olisiko kävelylenkki vielä paikal-

laan? 

 Haluatko liikkua terveys- vai kuntoliikunnan tasolla? 

 

o Miten voit lisätä päivittäistä aktiivisuuttasi? 

 hissi vs. portaat 

 hyödynnä välitunnit ja koulumatkat 

 

o Voit valita itsellesi eri teeman, jota seuraat viikoittain 

 kilometrit, aktiiviset askeleet, kalorit, aktiivinen aika  

 

o Uskalla kokeilla vapaasti 

 kokeile eri lajeissa 

 kokeile mittaria vaikkapa jalassa pyöräillessä 

http://support.polar.fi/gip/PEFI1kb-public.nsf/4eb122f6011156bec22573e0003779ed/c225736e00443b9ec22574a3003a8dbd/$FILE/Manual_FA20_Fin.pdf
http://support.polar.fi/gip/PEFI1kb-public.nsf/4eb122f6011156bec22573e0003779ed/c225736e00443b9ec22574a3003a8dbd/$FILE/Manual_FA20_Fin.pdf
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2. POLAR FA20 –MITTARIN TOIMINNOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näppäimet: 

 
A: YLÖS: Valikoissa ja luetteloissa siirtyminen ja asetusten muokkaaminen 

B: OK: Valikon avaaminen ja valintojen vahvistaminen. Ajannäyttötilassa näppäimen pitäminen painettuna tai painaminen  

    kahdesti aloittaa harjoituksen tallentamisen. 

C: ALAS: Valikoissa ja luetteloissa siirtyminen ja asetusten muokkaaminen 

D: TAKAISIN: Valikon sulkeminen ja palaaminen edelliseen tasoon. Valinnan peruuttaminen ja asetusten muutosten hylkääminen.    

    Pitämällä näppäintä painettuna pääsee ajannäyttötilaan takaisin. 

E: VALO: Taustavalon aktivoiminen. 
 

 

 

C 

E 

D 

B 

A 



FA20 Akitiivisuusmittari                                            

       

                                         

 

 

 

 

 

 

 



FA20 Akitiivisuusmittari                                            

       

                                         

TIEDONSIIRTO 

Polar FA20 & FT60 tuotteista voit siirtää tietoja polarpersonaltrainer.com palveluun 
Tarvitset Polar WebSync -ohjelman ja  Polar FlowLink -laitteen.  
 
Lataa ja asenna Polar WebSync -ohjelma Polarin 
nettipalvelusta:  
polarpersonaltrainer.com → Sovellukset → Lataukset   
Asennusohjelma opastaa sinut asennuksen eri vaihei-
den läpi.  
 

 

FlowLink-laitetta ei saa asettaa metallialustalle 
tietoja siirrettäessä. 
 
Asennettuasi Polar WebSync -ohjelman, noudata seuraavia ohjeita:   
1. Kytke FlowLink tietokoneesi USB-porttiin.  
2. Aseta Polar-tuotteesi näyttöpuoli alaspäin FlowLink-alustalle.  
 
 

 

FlowLinkin merkkivalot: 
DATA (Tieto) palaa keltaisena, kun FlowLink on yhdistettynä tietokoneeseen.  
ALIGN (Linjaus) palaa vihreänä, kun tuote on oikeassa asennossa.  
 

 

Älä liikuta tuotetta tiedonsiirron aikana.  
 
 

3. WebSync ilmoittaa tuotteen tunnistamisesta.  
Jos haluat, että FlowLinkin tunnistaa Polar-tuotteesi automaattisesti aina kun asetat sen FlowLink-alustalle, 
niin valitse kohta Tunnista 'Polar-tuote' jatkossa ja ohita tämä ikkuna.  Klikkaa Jatka painiketta.  
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4. Anna käyttäjätunnus (=sähköpostiosoite)  ja salasana.  
Valitse Siirrä aina tämän 'Polar-laitteen' tiedot polarpersonaltrainer.com tililleni  
jos haluat WebSyncin automaattisesti siirtävän tiedot.   Klikkaa Jatka painiketta. 

 

 
 
 

5. Kun kaikki tiedot on siirretty, muuttuu VALMIS - välilehden otsikko punaiseksi.  
Klikkaa Valmis painiketta.  
 

 
 

Seuraavalla tiedonsiirtokerralla, riippuen synkronointiasetuksista, WebSync siirtää kaikki tiedot automaatti-
sesti tai voit edetä vaihe vaiheelta.  
 
Muokataksesi synkronointiasetuksia klikkaa hiiren oikealla painikkeella tietokoneesi tehtäväpalkissa olevaa 
WebSync kuvaketta ja valitse Synkronointiasetukset.  
 

 
- Tätä voit tarvita erityisesti koulun koneella, sillä edellisen käyt-
täjän tunnukset ovat ohjelmaan tallentuneena  
- Aseta kello FlowLinkiin 
- Vaihda tiedot tilistä 
- Ota kello pois FlowLinkistä 
- Valitse hiiren oikealla synkronointi ja aseta kello uudelleen  
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Muistiinpanot 
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