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Tuş yerleşimi Yükleme

Egzersiz

Bölge göstergesi

Egzersiz görünümü

Ana menü Etkinlik takip cihazı

Alternatif çift TAP işlevi 
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Egzersiz göstergesi Arka plan aydınlatması

İşletime alma 

İstatistik

Ayarlar

Ambalaj içeriği 

Menüde gezinin, 
değerleri ayarlayın

Girişi onaylayın
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Çok altında

Hedef bölge ile Hedef bölge olmadan Cama hafi f çift TAP ile bir sonraki egzersiz değeri gösterilir.

OR

Biraz altında İçerisinde Biraz üstünde Çok üstünde Stres azaltma, 
dinlenme

Kondisyonu düzeltin, 
yağ yakma

Aerobe Fitness iyileştirin Maksimum performansı artırmak Hızı iyileştirin

Ayları değiştirinEgzersiz değerlerini değiştirin

5 saniyeliğine basılı tutun

Geri

Geri

Fabrika ayarıEtkinlik takip cihazıKilitMaksimum kalp frekansıDil Hız göstergesi Tarih Saat Cinsiyet Doğum tarihi Ağırlık

Bilekte nabız ölçümü

Çok gevşek bırakmayın!İyi otursunÇok sıkmayın!

SaatKalori Mesafe Hız göstergesiØ Kalp frekansı

Egzersizi durdurma ve başlatma

Ana menüye girin Egzersiz menüsüne girin Bölge seçin Bölgeyi onaylayın

Günlük hedef Bir sonraki kupaEgzersiz İstatistik Ayarlar Adımlar Kilokaloriler Güncel kalp frekansı

Egzersiz durduruldu

Egzersiz durduruldu (siyah gösterge)

Egzersiz sürüyor

Egzersiz başlatıldı (beyaz gösterge)

Sonlandırmak için Başlat tuşunu basılı tutun

Contayı kapatın! 

Mesafe

+10 bis + 45 °C

Garanti koşulları
Sigma fi rmasına ait ürünlere yönelik garanti fatura tarihinden 
sonra 24 ay geçerlidir ve mekanik veya teknik sorunlar ile ilgilidir 
(ekran efektleri, veri aktarım sorunları, tutucu, optik kusurlar). 
Garanti sadece SIGMA SPORT ürünleri sadece SIGMA SPORT 
fi rması tarafından birlikte teslim edilen ya da tavsiye edilen 
aksesuar bileşenleri ile kullanılırsa kapsamlı olarak geçerlidir. 
Garanti bataryalar, aküler ve aşınma parçaları (bileklikler, 
lastikler, kayışlar vs.) ve yanlış kullanım nedeniyle meydana gelen 
kasıtlı hasar ve arızalar ile ilgili değildir.

Tasfi ye
Bataryalar ev çöpünde tasfi ye edilmemelidir (batarya 
yasası - BattG)! Lütfen pilleri tanımlanmış bir toplama 
yerine teslim edin.

Elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte tasfi ye 
edilmemelidir. Lütfen cihazı belirtilen bir tasfi ye 
birimine verin.

LI = Lithium Ionen

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

Web sayfamızda bir şikayet formu bulabilirsiniz: 
claim.sigmasport.com

Uygunluk beyanını aşağıdaki bağlantı üzerinden 
bulabilirsiniz: certifi cates.sigmasport.com

Bu kullanım kılavuzunun diğer dil seçeneklerini www.sigmasport.com adresinde bulabilirsiniz

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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