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Ocupação dos botões Carregar

Treinar

Indicador de zonas

Vista geral do treino

Menu principal Activity Tracker

Função alternativa de duplo clique 

2x

Indicador de treino Retroiluminação

Colocação em funcionamento 

Estatísticas

Ajustes

Conteúdo da embalagem 

Navegar pelo menu, 
ajustar valores

Confi rmar introdução

START

- /+

Claramente em baixo

Com zona de destino Sem zona de destino Ao clicar ligeiramente duas vezes sobre o vidro, é exibido o valor do próximo treino.

OR

Ligeiramente em baixo Dentro Ligeiramente em cima Claramente em cima Alívio de stress, 
repouso

Melhorar a resistência básica, 
queimar gorduras

Melhorar a fi tness aeróbica Melhorar o desempenho máximo Melhorar a rapidez

Mudar mesesMudar os valores de treino

Manter pressionado durante 5s

Voltar

Voltar

Ajuste de fábricaActivity TrackerBloqueioFrequência cardíaca máximaIdioma Velocidade Data Hora Género Data de nascimento Peso

Medição da pulsação no pulso

Não deixar demasiado solto!Deve assentar corretamenteNão apertar demasiado!

HoraCalorias Distância VelocidadeFrequência cardíaca Ø

Parar e iniciar treino

Aceder ao menu principal Aceder ao menu de treino Selecionar zona Confi rmar zona

Objetivo diário Próximo troféu Treino Estatísticas Ajustes Passos Quilocalorias Frequência cardíaca atual

Treino parado

Treino parado (indicação preta)

Treino em curso

Treino iniciado (indicação branca)

Manter o botão Start pressionado para terminar

Fechar vedação!

Distância

+10 bis + 45 °C

Condições da garantia
A garantia para os produtos da Sigma é válida por 24 meses 
a contar da data da fatura e abrange problemas mecânicos 
ou técnicos (defeitos do ecrã, problemas de transferência 
de dados, suporte, defeitos visuais). A garantia apenas é 
extensivamente válida, se os produtos SIGMA SPORT forem 
utilizados apenas com os acessórios fornecidos em conjunto 
ou recomendados pela SIGMA SPORT. Contudo, a garantia 
não abrange pilhas, baterias e peças de desgaste (braceletes, 
elásticos, cintas peitorais, etc.), assim como danos intencionais 
e defeitos causados por utilização incorreta.

Eliminação
As baterias não podem ser eliminadas através do lixo 
doméstico (lei sobre baterias - BattG)! Entregue as 
baterias para eliminação num centro de recolha designado.

Os aparelhos eletrónicos não podem ser eliminados 
através do lixo doméstico. Entregue o aparelho num 
centro de eliminação designado.

LI = Lithium Ionen

LI

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

Está disponível um formulário para reclamações 
na nossa página da Internet: claim.sigmasport.com

Encontra a declaração de conformidade no 
seguinte link: certifi cates.sigmasport.com

Este manual de instruções está disponível noutros idiomas em 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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