
Základné funkcie:

Prostredníctvom krátkeho stlačenia tlačidla sa 
zobrazí aktuálne vybraná hodnota, následne  
zobrazenie automaticky zhasne. Ak chcete zobraziť 
inú hodnotu, prejdite pomocou opakovaného 
stlačenia funkčného tlačidla k požadovanej funkcii.

 zobrazuje čas, ktorý sa  
 automaticky nastavuje pri  
 každej synchronizácii  
 pomocou aplikácie zo  
 „systémového času“  
 hodiniek

 zobrazuje počet krokov  
 a stupeň dosiahnutia cieľa  
 s ohľadom na čiastkové ciele  
 „bronz“ (B), „striebro“ (S)  
 a denný cieľ „zlato“ (G)

 zobrazuje celkové spálené  
 kalórie počas aktuálneho  
 dňa

 zobrazuje prejdenú  
 vzdialenosť počas aktuálneho  
 dňa v kilometroch

 zobrazuje čas v zónach 
 intenzity počas aktuálneho  
 dňa, rozdelený na LOW,  
 MID a HIGH

Poznámka k zónam intenzity: 
LOW/MID/HIGH 
ACTIVO zaznamenáva aktívny čas dňa a rozlišuje 
pritom rôzne stupne intenzity:
– HIGH zaznamenáva každý súvislý pohyb s aspoň 
 20 krokmi a frekvenciou nad 140 krokov za  
 minútu (napr.: jogging alebo voľný beh).
– MID zaznamenáva každý súvislý pohyb s aspoň  
 20 krokmi a frekvenciou pod 140 krokov za  
 minútu (normálna chôdza).
– LOW zaznamenáva všetok zvyšný čas v pohybe.

Funkcie menu:

Ak chcete prejsť do menu, pridržte funkčné 
tlačidlo stlačené jednu sekundu. 
Na displeji sa zobrazí MENU a funkcie menu  
prebiehajú automaticky.

Až sa na displeji zobrazí SLEEP, uvediete  
zariadenie ACTIVO jedným stlačením funkčného 
tlačidla do spánkového režimu: 

Krátkym stlačením tlačidla sa zobrazí symbol 
spánku a čas. Dlhým stlačením tlačidla sa spánkový 
režim ukončí. 
Na displeji sa zobrazí „GOOD MORNING“:
 

Tu sa môžete pozrieť na aktuálny stav batérie, 
ktorý zostane zobrazený 2 sekundy:

Jednorazovým stlačením tlačidla sa ACTIVO 
pokúsi spojiť s aplikáciou ACTIV. Zobrazenie bliká 
20 sekúnd:

Na synchronizáciu s aplikáciou ACTIV prejdite 
v menu aplikácie na „Pairing“ a vyberte „Start  
Pairing“. Pri úspešnej synchronizácii sa zobrazí 
„OK“.

Ak chcete ACTIVO vypnúť, stlačte raz funkčné 
tlačidlo. Na displeji sa zobrazí „GOODBYE“.

ACTIVO znovu zapnete dlhým stlačením tlačidla.

ACTIVO

MORE INFORMATION:

www.sigma-qr.com

Obsah:

Ako sa ACTIVO spúšťa:

Zariadenie najprv zapnite dlhým stlačením tlačidla. 
Na displeji sa zobrazí ON.

Zariadenie celkom nabite. Nabíjanie trvá  
maximálne 2 hodiny. 
Na tento účel, prosím, používajte iba určenú 
nabíjačku.

Svorku upevnite nasledujúcim spôsobom:

SLOVENČINA
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30 sekúnd sa zobrazuje nabíjanie batérie: 

Potom sa nabíjanie zobrazuje prostredníctvom 
blikajúcej LED kontrolky:

Počas nabíjania je ACTIVO neaktívne. Až sa  
ACTIVO celkom nabije, LED kontrolka začne  
trvalo svietiť:

Pomocou symbolov na displeji môžete zistiť,  
aký je stav batérie:

0 - 20 %

41 - 60 %

81 - 100 %

21 - 40 %

61 - 80 %

Poznámka ku kapacite batérie: 
Ak má ACTIVO menšiu kapacitu batérie než  
20 %, zobrazenie batérie 5-krát zabliká. Raz za 
hodinu sa na displeji objaví varovné upozornenie.

Poznámka k aplikácii ACTIV:
Aby ste mohli používať ACTIVO, je potrebná 
aplikácia ACTIV.
Kde je aplikácia dostupná?
– Pre iOS od verzie iPhone 4S: Aplikácia je voľne  
 dostupná v obchode Apple App Store ako  
 aplikácia SIGMA ACTIV. 
– Pre ANDROID od verzie 4.3 s Bluetooth® 4.0:  
 Aplikácia je voľne dostupná v obchode Google  
 Play Store ako aplikácia SIGMA ACTIV.

Poznámka k denným cieľom:
10 000 krokov sa považuje za dobrú hodnotu na 
dlhodobé a trvalé zlepšovanie zdravia človeka. 
ACTIVO štandardne stanovuje ako denný cieľ 
dosiahnutie 10 000 krokov, za ktoré udeľuje  
„zlato“ (Gold). Na ceste k cieli vás ACTIVO  
motivuje prostredníctvom čiastkových cieľov:   
– pri 50% = 5 000 krokoch udeľuje „bronz“  
 (Bronze) a 
– pri 75% = 7 500 krokoch udeľuje „striebro“  
 (Silber).      
ACTIVO rozpoznáva z určitých pohybových vzorcov 
kroky používateľa prostredníctvom integrovaného 
3-osového snímača zrýchlenia. V spánkovom 
režime zaznamenáva ACTIVO aktivitu v spánku. 
Aplikácia SIGMA ACTIV umožňuje veľmi prehľadné 
zobrazenie spánkových fáz (hlboký spánok, ľahký 
spánok, bdelosť).
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Vykonanie osobných nastavení:  
dátum narodenia, pohlavie, výška, hmotnosť,  
dĺžka kroku.
Urobte, prosím, osobné nastavenie pre ACTIVO  
v aplikácii ACTIV. V menu aplikácie prejdite na 
„Nastavenie“ – „Profil“ a zadajte svoje osobné 
údaje.

Poznámka: 
Zariadenie ACTIVO je vhodné na použitie  
v teplotnom rozsahu od −10 °C do 60 °C.
Vodotesnosť: IPX7
Všetky hodnoty (kroky, celkové kalórie, vzdialenosť, 
čas v zónach intenzity) sa automaticky vynulujú  
o 0:00 hodín.

Záručné ustanovenia:
Ručíme voči nášmu príslušnému zmluvnému  
partnerovi za chyby podľa zákonných predpisov.  
So žiadosťou o poskytnutie záruky sa obráťte  
na obchodníka, u ktorého ste ACTIVO kúpili. 
Zariadenie ACTIVO môžete takisto zaslať spoločne 
s dokladom o kúpe a všetkými dielmi príslušenstva 
na nasledujúcu adresu. Dbajte pri tom na 
dostatočné poštovné. Nárok na záruku existuje pri 
chybách materiálu a chybách spracovania. Záruka 
sa nevzťahuje na batérie, opotrebiteľné diely a 
opotrebenie v dôsledku komerčného použitia alebo 
nehôd. Nárok na záruku existuje iba vtedy, keď 
vlastný výrobok SIGMA nebol svojvoľne otvorený a 
je priložený doklad o kúpe.

SIGMA-ELEKTRO GmbH, 
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15, 
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18, 
Fax.: +49-(0) 63 21-91 20-34
E-mail: service@sigmasport.com

Pri oprávnenom nároku na poskytnutie záruky 
dostanete prístroj výmenou. Nárok vzniká iba na 
model, ktorý je v súčasnosti aktuálny. 
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Spoločnosť SIGMA ELEKTRO GmbH týmto  
vyhlasuje, že je zariadenie ACTIVO v zhode so 
základnými požiadavkami a inými relevantnými 
predpismi smernice 1999/5/ES.

CE vyhlásenie nájdete pod nasledujúcim odkazom: 
www.sigmasport.com

Likvidácia:
Batérie sa nesmú likvidovať s domovým  
odpadom (zákon o batériách). Odovzdajte, 
prosím, batérie na menovanom zbernom  
mieste na likvidáciu.

Elektronické prístroje sa nesmú likvidovať  
s domovým odpadom. Odovzdajte, prosím, 
prístroj na príslušnom zbernom mieste na 
likvidáciu odpadu.

LI = 
Lithium Ionen

LI
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SIGMA SPORT ASIA
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

SIGMA SPORT USA
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