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Etäisyys

+10 bis + 45 °C

Takuuehdot
Sigma -tuotteiden takuu on voimassa 24 kuukautta 
laskupäivämäärästä lähtien ja se kattaa mekaaniset ja tekniset 
ongelmat (näyttöviat, tiedonsiirto-ongelmat, pidike, optiset viat). 
Takuu on voimassa kattavasti vain, kun 
SIGMA SPORT -tuotteita käytetään ainoastaan 
SIGMA SPORT -tuotteen mukana toimitettujen ja/tai 
suositeltavien tarvikeosien kanssa. Takuu ei kata paristoja, 
akkuja ja kuluvia osia (rannekkeet, kumet, rintavyöt yms.) eikä 
tahallista vahingoittamista tai virheellisestä käytöstä syntyviä 
vikoja.

Hävittäminen 
Akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana 
(Saksassa: paristolaki - BattG)! Luovuta akut johonkin 
viralliseen keruupisteeseen hävitettäväksi.

Elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana. Luovuta laite johonkin viralliseen keruupisteeseen.
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SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Palvelupuh. +49-(0)6321-9120-118
S-posti: kundenservice@sigmasport.com

Reklamaatiolomake löytyy verkkosivustoltamme: 
claim.sigmasport.com

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy 
linkistä: certifi cates.sigmasport.com

Lisää tämän käyttöoppaan kielivaihtoehtoja on osoitteessa 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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