
WELKOM
Gefeliciteerd met deze geweldige aanschaf! In deze handige gids begeleiden we je bij de eerste stappen bij het in gebruik nemen 

van de Polar V800, jouw keuze voor een slimmere training.

De Polar V800 is een geweldig trainingsapparaat, maar je haalt er nog meer uit als je het gebruikt in combinatie met de Polar 

Flow webservice en mobiele app. Plan je sessies, krijg begeleiding om je doelen te bereiken, analyseer resultaten en geniet van 

je prestaties. 

POLAR V800 
TRAININGSCOMPUTER
Volg je trainingsgegevens zoals 

je hartslag, snelheid, afstand en 

route en zelfs al je activiteiten 

in het dagelijks leven.

POLAR FLOW 
MOBIELE APP
Bekijk je 

trainingsgegevens in één 

oogopslag. De mobiele 

app synchroniseert je 

gegevens met de Polar 

Flow webservice. Je kunt 

deze downloaden vanaf 

de App Store.

POLAR FLOW 
WEBSERVICE
Plan en analyseer elk detail 

van je training en ontdek 

meer over je prestaties op 

polar.com/fl ow.

Download de laatste fi rmware voordat je de Polar V800 in gebruik 

neemt om er optimaal plezier van te hebben. Zie de instructies voor 

het maken van een Flow-account en neem de Flow webservice in 

gebruik op fl ow.polar.com/v800. In de webservice kun je eenvoudige 

je sportprofi elen aanpassen, doelen opgeven en je training 

analyseren.

Als je haast hebt met het starten van je eerste training met de V800, 

kun je als volgt een snelle confi guratie doen om snel aan de slag te 

gaan.

1. Sluit de V800 met een kabel aan op je computer om de batterij 

op te laden.

2. Als het opladen voltooid is, kies je je taal en stel je de V800 in. 

Klaar voor de start! wordt weergegeven als dat gebeurd is.

Voor de meest nauwkeurige en persoonlijke trainingsgegevens 
is het van belang dat je de fysieke instellingen, zoals je 
trainingsachtergrond, leeftijd, gewicht en geslacht correct 
invoert.

  
Zorg dat je de USB-connector goed op zijn plaats klikt. 

HANDIGE TIPS

JE HERSTELSTATUS CONTROLEREN
 » Tik stevig op het display in de tijdweergave

WIJZERPLAAT WIJZIGEN
 » Houd OMHOOG even ingedrukt

SNELMENU OPENEN
 » Houd LICHT even ingedrukt

Blader door het menu door op OMHOOG of OMLAAG te drukken. 

Bevestig keuzes met de knop START en ga terug, pauzeer en stop 

met de knop TERUG.

Als je onze hartslagsensoren gebruikt bij het trainen, haal je 

het maximale uit de unieke smart coaching functies van Polar. 

Hartslaggegevens geven je inzicht in je fysieke conditie en hoe je 

lichaam reageert op trainen. Dat helpt je bij het optimaliseren van je 

trainingsplannen en bij het bereiken van je optimale prestaties.  

1. Maak de elektroden van de 

borstband vochtig.

2. Bevestig de zender aan de 

borstband.

3. Doe de band om je borst 

en verstel de borstband, 

zodat deze strak maar 

comfortabel zit. 

Maak de zender na 
elke trainingssessie los 
van de band en spoel 
de borstband af onder 
stromend water. Door 
zweet en vocht kan de 
hartslagsensor geactiveerd 
blijven; vergeet dus niet ook 
deze droog te wrijven.

Als je een V800 zonder hartslagsensor gekocht hebt, geen 
probleem; je kunt er later altijd een aanschaff en. 

TRAINEN MET HARTSLAG

Koppel als eerste je hartslagsensor aan je V800 voordat je start. Doe 

de hartslagsensor om, druk op START en raak de sensor met je V800 

aan. Wacht daarna tot het koppelverzoek van de sensor en kies Ja. 

Je kunt ook een nieuwe sensor koppelen in Instellingen > Algemene 
instellingen > Koppelen en synchr. > Nieuw apparaat koppelen.

Druk op START en kies je sport. Wacht totdat alle benodigde 

sensoren zijn gevonden en druk nogmaals op START als je klaar 

bent om te beginnen.

Bij gebruik van GPS blijf je even stilstaan met het display naar 
boven gericht totdat het signaal gevonden is. Als het signaal 
gevonden is, verschijnt OK. 

TIJDENS JE TRAINING

Naast je hartslag meet je V800 gegevens als de trainingstijd, 

calorieën, snelheid, afstand, locatie en hoogte. 

KIES WAT WORDT WEERGEGEVEN OP HET DISPLAY
 » Kies welke informatie je tijdens je sessies in sportprofi elen in 

de Polar Flow webservice wilt zien

RONDE OPNEMEN
 » Druk op START of tik op het display tijdens je training

VAN SPORT WISSELEN TIJDENS EEN TRAININGSSESSIE
 » Druk op TERUG om tussen sporten te wisselen en om je 

wisseltijd te zien

HEARTTOUCH
 » Breng de V800 tijdens je training naar je hartslagsensor om 

de verlichting in te schakelen en de tijd te controleren

TRAINING PAUZEREN EN STOPPEN

Druk op TERUG om je trainingssessie te pauzeren. Houd tijdens 

het pauzeren TERUG ingedrukt om je trainingssessie te stoppen. 

Tijdens het synchroniseren verwijdert de FlowSync-software de niet 

gebruikte talen uit de V800 om geheugen vrij te maken. Je kunt de 

taal wijzigen in de algemene instellingen van de FlowSync-software.

Op www.polar.com/support vind je de volledige gebruiksaanwijzing en video-instructies.

AAN DE SLAG KENNISMAKING MET JE V800 TRAINEN MET JE V800 TRAINING STARTEN
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Compatibel met

Krijg direct feedback en diepgaande inzichten in je training 

en herstel met de Polar V800 en de Polar Flow mobiele app en 

webservice.   

De Polar V800 biedt vele unieke functies om je te helpen beter te 

trainen. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste functies.

ORTHOSTATISCHE TEST**
Helpt je om je training te optimaliseren en overtraining te 

voorkomen door weer te geven hoe je hartslag reageert op trainen 

en andere factoren zoals stress en ziekte. De test laat je hartslag zien 

gedurende rust, actief staan en stilstaan, en vergelijkt deze met het 

gemiddelde van je vorige testresultaten. Door de test regelmatig te 

herhalen kun je zien of er ongewone reacties zijn bij de hartslag.

SPRONGTEST***
Helpt je de spierkracht van je benen en het geleverde vermogen te 

schatten, alsmede de neuromusculaire vermoeidheid. Je kunt drie 

soorten sprongtests doen: squat jump, countermovement jump en 

de continuous jump.

ROUTEBEGELEIDING
Synchroniseer je favoriete routes vanaf de Polar Flow webservice 

naar je V800, die je onderweg zal begeleiden om nieuwe routes te 

verkennen. 

TERUG NAAR START
Begeleidt je terug naar het startpunt van je sessie of naar een 

opgeslagen NP (nuttige plaats).

RACE PACE
Bepaal een streeftijd voor een ingestelde afstand en Race Pace helpt 

je om een vast tempo aan te houden om je doel te bereiken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BATTERIJ HARTSLAGSENSOR VERVANGEN

1. Open het batterijklepje door dit 
met een muntstuk linksom te draaien 
naar OPEN.

2. Plaats de batterij (CR 2025) in 
het klepje met de positieve zijde 
(+) naar het klepje. Zorg dat de 
afsluitring in de groef zit om de 
waterbestendigheid te waarborgen.

3. Plaats het klepje terug in de 
zender.

4.  Draai het klepje met een muntstuk 
rechtsom naar CLOSE.

Er is kans op explosie als de batterij door een verkeerd type wordt 
vervangen.

OVERZICHT WEERGEVEN - V800

Verhoog je trainingsbeleving en krijg een completer inzicht in je 

prestaties met de onderstaande Bluetooth® Smart accessoires.

POLAR STRIDE SENSOR BLUETOOTH® SMART
Meet je loopsnelheid/tempo, afstand, pasfrequentie en paslengte en 

maakt het mogelijk de spongtest te doen.

POLAR SNELHEIDSSENSOR BLUETOOTH® SMART 
Meet afstand en je huidige, gemiddelde en maximale fi etssnelheid of 

-tempo. Zeer geschikt voor indoor cycling.

POLAR TRAPFREQUENTIESENSOR BLUETOOTH® SMART 
Meet je huidige, gemiddelde en maximale trapfrequentie in 

omwentelingen per minuut.

POLAR LOOK KÉO POWER MET BLUETOOTH® SMART*
Meet nauwkeurig het huidige, gemiddelde en maximale geleverde 

vermogen, alsmede de links-rechtsbalans, de huidige en gemiddelde 

trapfrequentie.

*Controleer de beschikbaarheidsgegevens op polar.com

Gebruikt Bluetooth® Smart draadloze technologie en GymLink-transmissie.

Productondersteuning

www.polar.com/en/support/V800
* Meest nauwkeurig samen met hartslagmeting 17951159.01   NLD   06/2014   10011

DIRECT ANALYSEREN - POLAR FLOW MOBIELE 
APP

Analyseer elk detail, bekijk je voortgang en deel je training met je 

vrienden of coach op polar.com/fl ow.

TRAININGSBELASTING*
Laat zien wat de invloed van training is op je lichaam en helpt je 

om inzicht te krijgen in de trainingsbelasting van verschillende 

trainingen. Door het continu monitoren van je trainingsbelasting 

herken je jouw persoonlijke grenzen en pas je de trainingsintensiteit 

en duur aan op basis van je doelstellingen.

Trainingsbelasting
 

 

 

 

 

Extreem

Zeer veeleisend

Veeleisend

Redelijk

Licht

> 49 t

25  –  48 t

13  – 24 t

7   –  12 t

0  –   6 t

Draag je Polar V800 24/7, hierdoor krijg je  een betrouwbare 

herstelstatus op basis van al je dagelijkse activiteiten. Hij volgt elke 

beweging met de ingebouwde activity tracker. 

HERSTELSTATUS*
Hoewel je graag traint, heb je ook rust nodig. Om vooruitgang te 

boeken is het erg belangrijk om de juiste balans te vinden tussen 

training en herstel. De herstelstatus helpt je om in te zien wanneer je 

voldoende hersteld bent om weer te kunnen trainen.
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Stel de V800 in op fl ow.polar.com/V800
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Nederlands

NA DE TRAINING BELANGRIJKSTE FUNCTIES

JE DAGELIJKSE ACTIVITEIT VOLGEN

UITBREIDEN MET ACCESSOIRES

Ga naar polar.com/support en lees de volledige gebruiksaanwijzing 

en ontdek meer over de verschillende, andere functies van de V800. 

** Polar Bluetooth® Smart hartslagsensor vereist

*** Polar Stride Sensor Bluetooth® Smart vereist

Ontvang direct een overzicht van je trainingsgegevens en 

trainingsbelasting en bekijk hoe dit je herstelstatus beïnvloedt. 

Ontdek ook welk eff ect de training op je heeft.

Analyseer je trainingsgegevens in één oogopslag en synchroniseer 

je trainingen naar de Polar Flow webservice.

ELK DETAIL ANALYSEREN - POLAR FLOW 
WEBSERVICE

ZWAAR BELAST
Je hebt onlangs hard getraind. Het is 

beter om te rusten voor je volgende zware 

trainingsperiode.

ONDERBELAST
Onlangs heb je minder getraind dan 

normaal. 

EVENWICHTIG
Je trainingsbelasting is op het gangbare 

niveau. Je training en rust zijn in balans.

BELAST
Je bent niet volledig hersteld van je vorige 

training.

V800
Type batterij                                                                     
Gebruiksduur  
 
Gebruikstemperatuur
Waterbestendigheid  
Materialen trainingscomputer 
 
Polsband en gespmaterialen

CR2025
O-ring 20,0 x 1,0, materiaal FPM
-10 °C tot + 50 °C / 14 °F tot 122 °F
30 m
Polyamide
38% polyamide, 29% polyurethaan, 20% 
elastaan, 13% polyester

H7 
HARTSLAGSENSOR
Type batterij   
Afsluitring voor batterij  
Gebruikstemperatuur
Waterbestendigheid  
Materiaal zender  
Materiaal borstband

350 mAh Li-pol oplaadbare batterij
13 u in normale GPS-registratie, 50 u in 
energiebesparende GPS-modus
-10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F
30 m
ABS + GF, PC/ABS plastics, aluminiumlegering, 
roestvrij staal, Gorilla glasplaat                                                                                  
Thermoplastisch polyurethaan, roestvrij staal, 
aluminiumlegering


