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+10 bis + 45 °C

Garanciális feltételek
A Sigma által biztosított termékgarancia a számla kiállításától 
számított 24 hónapig érvényes, és mechanikus vagy műszaki 
meghibásodásokra terjed ki (kijelzőhiba, adattovábbítási 
problémák, rögzítés, optikai hibák). A garancia csak abban az es-
etben érvényes, ha az adott SIGMA SPORT terméket kizárólag 
a SIGMA SPORT által biztosított, illetve ajánlott kiegészítő 
eszközökkel használja. A garancia ezenkívül nem vonatkozik 
az elemekre, akkumulátorokra és a gyorsan elhasználódó 
eszközökre (karpántokra, rögzítőgumikra, mellpántokra stb.), 
valamint a szándékos károsításra és a helytelen használatból 
eredő hibákra.

Ártalmatlanítás
Az elemeket tilos a háztartási szemétbe dobni  
(akkumulátortörvény)! Kérjük, adja le az elemeket  
ártalmatlanítás céljából egy ismert átadóhelyen.

Az elektronikus készülékeket tilos a háztartási 
szemétbe dobni. Kérjük, adja le a készüléke egy 
ismert átadóhelyen.

LI = Lithium Ionen

LI

HU
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Szerviz-tel:. +49-(0)6321-9120-118
E-mail: kundenservice@sigmasport.com

claim.sigmasport.com
certificates.sigmasport.com

www.sigmasport.com

FCC statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

IC Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the device.
                 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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