
Oživení a základní nastavení fitness náramku Polar A360 / A370 
Váš nový Polar A360 se nachází v režimu uskladnění. Pro oživení stiskněte tlačítko na levém boku náramku, vyčkejte 

na načtení úvodní obrazovky a dále postupujte podle tohoto návodu.  

Pozn. pokud k načtení úvodní obrazovky nedojde, náramek nejprve připojte k počítači či nabíječce a dobijte jej. 

Jestliže je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se náramek probudí. 

Abyste svůj fitness náramek využili naplno, potřebujete si založit bezplatný účet na internetové službě Polar Flow. 

1. Na svém počítači otevřete internetový prohlížeč, přejděte na adresu flow.polar.com/start a nainstalujte si 

software FlowSync. Podle toho, jaký operační systém na svém počítači používáte, vyberte variantu pro 

Windows nebo Mac. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Po dokončení instalace software 

otevřete. 

2. Pomocí dodaného USB kabelu připojte náramek k počítači. USB mikroport se nachází na zadní straně 

přístroje. Abyste k němu získali přístup, opatrně zatlačte na horní hranu krytu.  

3. Po připojení náramku k počítači se automaticky otevře webová služba Polar Flow, která vás krok za krokem 

provede základním nastavením přístroje. Nejprve budete vyzváni, abyste si vytvořili účet, nebo se přihlásili, 

pokud již účet založený máte. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. 

4. Abyste nastavení přístroje dokončili a získali co nejpřesnější data o své denní aktivitě, vyplňte veškeré 

potřebné údaje a nastavení uzavřete kliknutím na tlačítko „Uložit a synchronizovat“. 

5. Jakmile bude synchronizace dokončena, Váš náramek je připraven k použití. 

Pozn. podrobný návod k náramku Polar A360 najdete na internetových stránkách www.hshsport.cz v záložce „Návody 

Polar“. 

 

 

H.S.H Sport s.r.o. 

H.S.H Sport s.r.o. 
Sídlo:  
Nádražní 42/82, Smíchov,  
150 00 Praha 5 
IČO: 61853062 
www.hsh.cz 
224 827 443 
email: sport@hshsport.cz 
 
adresa do r. 2018 
Za Ženskými domovy 124/3,  
150 00 Praha 5  
 
 

 

 
Prodej 

H.S.H Sport je autorizovaným 
prodejcem značky Polar. 

Servis 

H.S.H Sport je autorizovaný servis 
značky Polar 
 
– Prodej a výměna baterií 
– Přetěsnění hodinek 
– Prodej a výměny řemínků 
– Test vodotěsnosti hodinek 
– Prodej příslušenství 
– Servis a opravy 
 
 
 

 
 

 
Hlavní prodejna / servis 

Adresa: 
Pivovarská 13, 150 00  
Praha 5 Smíchov 

 
Tram zastávka Na Knížecí 
Metro B – Anděl 
 
Otevírací doba 
po – pá, 9:00 – 18:00 
 

Pobočka 

O.C. Galerie Butovice 
Radlická 117,  
150 00 Praha 5 
H.S.H Sport (zleva od obchodu Albert) 
 
Otevírací doba 
po – ne, 9:00 – 21:00 

 
Eshopy prodávající Polar 

www.polarcz.cz 
www.hshsport.cz 
www.kuphodinky.cz 
www.sportwatch.cz 
www.hhshop.cz (outlet) 

Další e-shopy 

www.polarcz.cz 
www.garmincz.cz 
www.suuntocz.cz 
www.timex.cz 
www.orienteering.cz 
www.sportident.cz 
www.vjsport.cz 
www.spolecenske-hry.cz 
www.sachy.biz 
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