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Функции на бутоните Зареждане

Трениране

Индикатор за зона

Изглед на тренировката

Главно меню Следене на активността

Алтернативна функция при двойно натискане

2x

Индикатор за тренировката Подсветка на дисплея

Въвеждане в експлоатация 

Статистика

Настройки

Съдържание на опаковката 

Навигация в менюто, 
задаване на стойности

Потвърждаване на записа

START

- /+

Значително под

С целева зона Без целева зона С леко двойно натискане на екрана се извежда следващата стойност за тренировката.

OR

Малко под В зоната Малко над Значително над Намаляване на стреса, 
почивка

Подобряване на базовата 
издръжливост, горене на мазнини

Подобряване на аеробната 
издръжливост

Подобряване на максимална 
ефективност

Подобряване на бързината

Смяна на месецитеСмяна на стойностите за тренировката

Задръжте натиснат за 5 сек.

Назад

Назад

Фабрична настройкаСледене на активносттаБлокиранеМаксимален пулсЕзик Скорост Дата Час Пол Дата на раждане Тегло

Измерване на пулса на китката

Не твърде хлабаво!Добре поставеноНе твърде стегнато!

ЧасКалории Разстояние СкоростØ пулс

Стартиране и спиране на тренировка

Влезте в главното меню Влезте в менюто за трениране Изберете зона Потвърдете зоната

Дневна цел Следваща купаТренировка Статистика Настройки Стъпки Килокалории Актуален пулс

Тренировката е спряна

Спряна тренировка (черен индикатор)

Тренировката стартира

Стартирана тренировка (бял индикатор)

За прекратяване задръжте бутона START

Затворете уплътнението! 

Разстояние

+10 bis + 45 °C

Гаранционни условия
Гаранцията за продукти на Sigma важи 24 месеца от 
датата на покупка и се отнася до механични или технически 
проблеми (дефекти на дисплея, проблеми при трансфер на 
данни, държач, оптически недостатъци). Гаранцията важи 
напълно само тогава, когато продуктите на SIGMA SPORT 
се използват само с предоставените или препоръчаните 
от SIGMA SPORT допълнителни аксесоари. Гаранцията 
не покрива батерии, акумулатори и износващи се 
части (каишки, гумички, нагръдни колани и др.), както 
и преднамерено повреждане и дефекти, предизвикани 
от неправилна употреба.

Изхвърляне
Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите 
отпадъци! Предайте батериите в съответните събирателни 
пунктове.

Електронните уреди не бива да се изхвърлят заедно 
с битовите отпадъци. Предайте уреда в съответните 
събирателни пунктове.

LI = Lithium Ionen

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

Формуляр за рекламации ще откриете 
на нашия уебсайт: claim.sigmasport.com

Ще намерите декларацията за съответствие 
на следния адрес: certifi cates.sigmasport.com

Други езикови варианти на това ръководство за експлоатация ще откриете на 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.

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

SIGMA SPORT ASIA
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

SIGMA SPORT USA
1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.


