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TERVEYSTIETO 3 

Teemana: Teknologia ja tutkiminen (TE3) 

 

FA20 Aktiivisuusmittari osana TE3 kurssia 
 

Nimi: __________________________________________________  Luokka: __________ 

Tavoitteeni:  

 

 

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 käyt-
täjälleen 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. 
 

Käytössäni olevan aktiivisuusmittarin sarjanumero:  ____________________________________________ 

 

POLAR FA20 –MITTARIN EDUT 

 
 
  
 
 
 
 

PÄIVITTÄINEN AKTIIVISUUTESI    

 
Aktiivisuus 
Ranteeseen kiinnitettävä FA20 mittaa aktiivisuuttasi 24/7. Mittari antaa sinulle jatkuvaa 
palautetta päivittäisestä aktiivisuudestasi ja aktiivisuustason seuraaminen on helppoa.  
Terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi säännöllistä liikuntaa, esim. reipasta kävelyä 
tulisi harrastaa vähintään ½ h joka päivä tai useimpina päivinä viikossa. 13-18-vuotiaana 
eli nuoruusiässä päivittäisen fyysisen aktiivisuuden minimimäärä on 1-1½ tuntia päi-
vässä (NuoriSuomi, Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille, 19). 
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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 
 

 
• 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 an-

taa tarkemmat tiedot harjoitusajalta (kalorit, matkan, harjoituksen keston ja tiedon oletko kulkenut 
terveys- vai kuntoliikunnan tasolla sekä askelmäärän) 
 

• Mittarin tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Polarin nettisivuilta (www.polar.fi)  
 
                                                                                                                        Polar Finland/Tuki/Lataukset/Käyttöohjeet/FA20 

 

 
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. 
     NÄPPÄINLUKKO: Pitämällä näppäintä painettuna pitkään, mahdollistaa  
     läppäinten lukituksen, vahvista valinta B-näppäimellä.  
     Näppäinlukon vapautus samasta painikkeesta pitkään painamalla. 
 
 
 
 

HARJOITTELEMINEN 

 
Saat parhaan hyödyn, jos tallennat harjoituksesi, jolloin saat myös tietoa siitä, miten kehosi reagoi liikuntaan. 
Harjoituksen aloittaminen Paina ajannäyttötilassa OK-näppäintä (oik.keskeltä) kahdesti, jolloin sekkari 
käynnistyy, lopeta tallentaminen painamalla D-painiketta kahdesti (vas.alhaalta). 
Harjoitustavoitteen asettaminen  

 Paina ajannäyttötilassa ensin OK-näppäintä ja sen jälkeen ALAS-näppäintä (C oik.alhaalla). Vahvista 
valinta painamalla OK-näppäintä. Aseta tavoitteesi Distance (matkatavoite) tai Calories (kaloritavoite) 
painamalla ALAS-näppäintä. Vahvista valinta OK-näppäimellä. Target set (tavoite asetettu) tulee näyt-
töön.Valitse YES tai NO painamalla ylös tai alas näppäintä, vahvista valinta OK:lla. Aloita harjoitus. 
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Yhteenveto + ohjeet 
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Palautetta opettajalle 
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