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Betydligt lägre

Med målzon Utan målzon Dubbelklicka lätt på glaset för att visa nästa träningsvärde.

OR

Precis under Inom Precis över Betydligt högre Stressminskning, 
återhämtning

Förbättra grundkondition, 
bränna fett

Förbättra aerobisk kondition Förbättra maximal prestanda Förbättra snabbhet

Ändra månadÄndra träningsvärde

Tryck ned i 5 sek

Tillbaka

Tillbaka

FabriksåterställningAktivitetsspårareKnapplåsMaximal hjärtfrekvensSpråk Hastighet Datum Klocka Kön Födelsedag Vikt

Vristbaserad hjärtfrekvens

Inte för löst!Passar braInte för hårt!

KlockaKalorier Avstånd HastighetUng. Hjärtfrekvens

Påbörja och avsluta träning

Tryck på huvudmenyn Tryck på träningsmenyn Välj mellan zoner Välj zon

Dagligt mål Nästa troféTräning Statistik Inställningar Steg Kilokalorier Aktuell hjärtfrekvens

Träning avslutades

Träning avslutades (svart skärm)

Träning påbörjades

Träning påbörjades (vit skärm)

Håll ned startknappen för att återställa

Förslut den! 

Avstånd

+10 bis + 45 °C

Garanti
Garantin för Sigmaprodukter är giltig i 24 månader från 
faktureringsdatumet och omfattar mekaniska eller tekniska 
problem (displayfel, problem med dataöverföring, fäste, optiska 
defekter). Garantin gäller endast om SIGMA SPORT:s produkter 
används med medföljande tillbehör eller tillbehör som har 
rekommenderats av SIGMA SPORT. Garantin omfattar inte 
batterier, laddningsbara batterier och slitagedelar 
(handledsband, elastiska remmar, bröstremmar, osv) 
liksom avsiktliga skador och defekter som orsakats av 
felaktig tillämpning.

Kassering
Batterier skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall
(batterilag - BattG)! Kassera korrekt enligt lokala bestämmelser.

Elektronisk utrustning skall inte kastas tillsammans med 
hushållsavfall. Ta apparaten till en off entlig insamlingsplats 
för avfall.

LI = Lithium Ionen

LI

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

Du hittar ett klagomålsformulär på 
vår webbplats: claim.sigmasport.com

Du hittar försäkran om överensstämmelse 
via följande länk: certifi cates.sigmasport.com

Dessa bruksanvisningar på andra språk kan hittas på 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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