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Vis næste træningsværdi ved at dobbelttrykke let på glasset.

Træningsindikator

Lidt lavere

Inden for

Garanti
Garantien på Sigma-produkter gælder i 24 måneder fra
fakturadato og dækker mekaniske eller tekniske problemer
(displaydefekter, dataoverførselsproblemer, montering,
optiske defekter). Garantien gælder kun, hvis SIGMA SPORTprodukterne anvendes med tilbehør leveret eller anbefalet af
SIGMA SPORT. Garantien dækker ikke batterier, genopladelige
batterier og sliddele (fodstropper, gummistropper,
bryststropper osv.) eller bevidst beskadigelse og defekter
forårsaget af forkert anvendelse.

Stressreduktion,
restituering

Væsentligt højere

Lidt højere

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

Batterier må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald (batterilov - BattG)! De skal bortskaffes
i overensstemmelse med de lokale retningslinjer.

Der ligger klageformularer på vores hjemmeside:
claim.sigmasport.com

Elektroniske apparater må ikke smides ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald. Apparatet skal bortskaffes
på en officiel genbrugsstation.

Konformitetserklæringen kan findes her:
certificates.sigmasport.com

Brugervejledning på andre sprog kan findes her: www.sigmasport.com

Baggrundsbelysning

Forbedr grundliggende udholdenhed,
forbrænd fedt

Forbedr aerobic-fitness

Forbedr maksimal ydeevne

Forbedr fart

FCC statement
LI

LI = Lithium Ionen

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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