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Billentyűkiosztás Betöltés

Adatátvitel NFC-n* vagy USB-n keresztül

Egyéni edzésnézet SIGMA SZOFTVER

Főmenü Activity TrackerÜzembe helyezés

Beállítások

A csomag tartalma

Navigálás a menüben,  
értékek beállítása

Bevitel nyugtázása

START/ENTER

- /+

A SIGMA DATA CENTER ingyenesen letölthető a  
http://sigma-download.com címről.

A SIGMA LINK alkalmazás ingyenesen letölthető Android rendszerhez  
a Google Play áruházból, illetve iOS rendszerhez az App Store áruházból.

Tempó/Szakasz/Edzésidő

Alternatív kettős koppintás funkció

2x

Ha az Automatikus köridő funkció manuálisra van állítva, a kijelzőn történő finom dupla koppintással  
megkezdődik a következő kör.

5 másodpercig tartsa nyomva

Maximális pulzusszámFelhasználó Készülék Sportprofil Felhasználó Születésnap Súly

Pulzusmérés a csuklón

Ne túl lazán!Jól felfekszikNe túl szorosan!

Lépésfrekvencia/
Lépéshossz

Köridő/Utolsó kör

Napi cél Kupa státusza  
(bronz, ezüst, arany)

Edzés Memória Beállítások Lépés Kilokalória Aktuális pulzusszám

Zárja le a tömítést! 

Távolság

+10 - + 45 °C

iD.RUN 
iD.RUNHR

iD.RUN HR

iD.RUN HR

STOP/EXIT

Bevitel  
megszakítása/ 
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Testméret

NyelvKészülék Activity Tracker 
be-/kikapcsolása

Az NFC funkció 
be-/kikapcsolása

Nem

Edzés Edzés állapota (edzés leállítva/elindítva)

Főmenü  
megnyitása

Az Edzés menü  
megnyitása

Üzemmód kiválasztása  
és nyugtázása

Edzés leállítva Edzés leállítvaGPS-jel keresése/OK Edzés folyamatban Edzés folyamatbanNyomja meg  
a STOP-gombot  
a befejezéshez

Háttérvilágítás

iD.RUNHR

A SIGMA DATA CENTER /LINK alkalmazásban testre 
szabhatja az edzésnézetet a sportprofilokon keresztül, 
és az Ön igényeihez igazíthatja azokat.

GPS-jel vétele

A szabadtéren történő jelkeresés során tartson némi 
távolságot az épületektől és magas fáktól. A pozíció sikeres  
meghatározásáig a lehető leginkább maradjon nyugalomban.

*Csak Android

Az Európán belüli idő beállításához használja az alábbi táblázatot:

A készülék legfontosabb beállításai

Edzésadatok  
tárolása

iD.RUN HR

iD.RUN HR

Ország, Város Időzóna (UTC)

United Kingdom, London / Ireland, Dublin / Portugal, Lisbon 0

Germany, Berlin / France, Paris / Italy, Rome / Spain, Madrid / 
Denmark, Copenhagen / Netherlands, Amsterdam /  
Norway, Oslo / Sweden, Stockholm /Poland, Warsaw /  
Slovakia, Bratislava / Slovenia, Ljubljana

+1

Finland, Helsinki / Romania, Bucharest /Bulgaria, Sofia /  
Turkey, Ankara

+2

Russia, Moscow +3

1. Aktiválja az NFC-t okostelefonján illetve az iD.RUN/HR eszközön.

2. Nyissa meg a SIGMA LINK alkalmazást és válassza ki a kívánt funkciót

3. Átvitelhez tartsa az okostelefon NFC-antennáját az óra kijelzőjéhez

4. Az átvitel lezárultáig lehetőleg ne mozgassa az okostelefont és az órát.

5. További információk és oktatóvideók a www.sigma-qr.com címen találhatók

*Csak Android



SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. -Julius -Leber -Straße 15
D-67433 Neustadt /Weinstraße

Garanciális feltételek

FCC statement

EK megfelelőségi nyilatkozat

RED

IC Statement

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 esetben 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.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Сервисный тел. +49-(0)6321-9120-118
Email: kundenservice@sigmasport.com

A reklamációs űrlap a webhelyünkön található: claim.sigmasport.com

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.

A SIGMA-ELEKTRO GmbH ezennel kijelenti, hogy az iD.RUN és iD.RUN HR eszköz megfelel a 2014/53/EU jelű irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó előírásainak.

A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi linken található: ce.sigmasport.com/idrun

GPS frequency: 1575,42 MHz
Operating Temperature: -10°C to +60°C

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.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

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.

A jelen kezelési útmutató további nyelvi változatai a www.sigmasport.com címen találhatók

LI = Lithium Ionen

LI
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