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Confi gurarea tastelor Încărcare

Antrenament

Indicatorul zonelor

Privire de ansamblu antrenament

Meniul principal Urmărirea activită�ii

Func�ia alternativă dublă atingere

2x

Indicator antrenament Iluminat de fundal

Punerea în func�iune 

Statistică

Setări

Con�inutul ambalajului

Navigare în meniu, 
setare valori

Confi rmare introducere

START

- /+

Clar sub zonă

Cu zonă ţintă Fără zonă ţintă Prin atingerea ușoara a ecranului de două ori se afi șează următoarea valoare de antrenament.

OR

Puţin sub zonă În cadrul zonei Puţin deasupra zonei Clar deasupra zonei Reducerea stresului, 
relaxare

Îmbunătăţire rezistenţă de bază, 
arderea grăsimilor

Îmbunătăţire fi tness aerobic Îmbunătăţire performanţa maximă Îmbunătăţire rapiditate

Modifi care lunăModifi care valori antrenament

�ine�i apăsat 5 secunde

Înapoi

Înapoi

Setări din fabrica�ieUrmărirea activită�iiBlocareRitmul cardiac maximLimba Viteza Data Ora Genul Data nașterii Greutatea

Măsurarea pulsului la încheietura mâinii

Nu prea lejer!Bine fi xatNu prea strâmt!

OraCalorii Distanţa VitezaRitmul cardiac mediu

Oprire și pornire antrenament

Accesare meniu principal Accesare meniu antrenament Selectare zonă Confi rmare zonă

Ţinta zilei Următoarea cupăAntrenament Statistică Setări Pași Kilocalorii Ritmul cardiac curent

Antrenamentul este oprit

Antrenament oprit (ecran negru)

Antrenament în desfășurare

Antrenament pornit (ecran alb)

�ine�i apăsată tasta START pentru a încheia

Închide�i etanșarea! 

Distanţa

+10 bis + 45 °C

Condi�ii de garan�ie
Perioada de garan�ie a produselor Sigma este de 24 de luni 
de la data facturii și se acordă pentru probleme mecanice sau 
tehnice (defecte ale display-ului, probleme la transferul datelor, 
prinderi, defec�iuni optice). Garan�ia este acordată doar dacă 
produsele SIGMA SPORT sunt utilizate cu accesoriile livrate 
de către SIGMA SPORT, respectiv cu accesoriile recomandate. 
Garan�ia nu se acordă bateriilor, acumulatoarelor sau 
componentelor supuse uzurii (bră�ărilor, componentelor din 
cauciuc, hamurilor pentru piept etc.) precum și deteriorarea 
inten�ionată și defectelor cauzate de utilizarea incorectă.

Eliminarea
Bateriile nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer 
(legea pentru baterii – BattG)! Bateriile se vor preda la 
un centru special amenajat pentru colectare.

Aparatele electrice nu se vor salubriza împreună cu 
gunoiul menajer. Vă rugăm să preda�i aparatul la un 
centru de colectare desemnat în acest scop.

LI = Lithium Ionen

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

Pute�i găsi formularul pentru reclama�ii 
pe site-ul nostru web: claim.sigmasport.com

Pute�i găsi Declara�ia de conformitate la 
următorul link: certifi cates.sigmasport.com

Variante în alte limbi ale acestor instruc�iuni de utilizare găsi�i la 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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