
Funkcje podstawowe:

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku wyświetla  
się wybrana wartość; następnie wskaźnik gaśnie 
automatycznie. W celu sprawdzenia innej wartości,  
ponownie naciskając przycisk funkcyjny, należy 
wybrać pożądaną funkcję.

 wskazuje godzinę, którą  
 przy każdej synchronizacji  
 nastawia się z poziomu  
 aplikacji z „zegarowego  
 czasu systemowego”

 wskazuje liczbę kroków  
 oraz etap realizacji celów  
 tymczasowych – brąz (B),  
 srebro (S) i złoto (G)

 wskazuje łączną liczbę  
 kalorii spalonych w danym  
 dniu

 wskazuje dystans przebyty  
 w danym dniu (w km)

 wskazuje czas aktywności 
 w określonych strefach  
 intensywności w danym dniu  
 LOW (niska), MID (średnia),  
 HIGH (wysoka)

Wskazówka – strefy intensywności: 
LOW (Niska)/MID (średnia)/HIGH (wysoka) 
ACTIVO rejestruje aktywność dzienną i rozróżnia 
przy tym następujące strefy intensywności:
– HIGH strefa wysoka rejestruje każdy ruch  
 ciągły obejmujący co najmniej 20 kroków o  
 częstotliwości powyżej 140 kroków na minutę  
 (np. jogging lub swobodny bieg).
– MID strefa średnia rejestruje każdy ruch  
 ciągły obejmujący co najmniej 20 kroków o  
 częstotliwości poniżej 140 kroków na minutę  
 (normalny chód).
– LOW strefa niska rejestruje pozostały ruch.

Funkcje menu:

Aby przejść do menu, należy przytrzymać wciśnięty 
przycisk funkcyjny przez 1 sekundę. 
Na wyświetlaczu pojawi się MENU i automatycznie 
zaczną się zmieniać funkcje menu.

Pojedyncze naciśnięcie przycisku funkcyjnego, 
gdy na wyświetlaczu pojawi się SLEEP, powoduje 
przejście do stanu spania: 

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku wyświetla 
się symbol snu i godzina. Długie naciśnięcie  
przycisku powoduje zakończenie trybu spania. 
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat  
„GOOD MORNING”:
 

Tutaj można sprawdzić bieżący stan naładowania 
baterii, który pozostaje podświetlony przez  
2 sekundy:

Poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku 
urządzenie ACTIVO próbuje połączyć się  
z aplikacją ACTIV. Wskaźnik miga przez  
20 sekund:

Aby sparować aplikację ACTIV, w menu aplikacji 
należy wybrać „Pairing” i wcisnąć przycisk „Start 
Pairing”. Po pomyślnym sparowaniu wyświetli się 
komunikat „OK”.

Aby wyłączyć ACTIVO, należy jednokrotnie nacisnąć 
przycisk funkcyjny. Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat „GOODBYE”.

Aby włączyć ACTIVO, należy ponownie długo 
nacisnąć przycisk funkcyjny.

ACTIVO

MORE INFORMATION:

www.sigma-qr.com

Zawartość:

Jak uruchomić ACTIVO:

W pierwszej kolejności włączyć urządzenie 
poprzez długie naciśnięcie przycisku. Na 
wyświetlaczu pojawi się ON.

Całkowicie naładować urządzenie. 
Maksymalny czas ładowania wynosi 2 godziny. 
Do ładowania wolno stosować wyłącznie 
przewidzianą w tym celu ładowarkę.

Klamrę zamocować w następujący sposób:

POLSKI
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Przez 30 sekund wyświetla się symbol ładującej 
się baterii: 

Następnie proces ładowania sygnalizuje migająca 
dioda LED: 

Podczas ładowania urządzenie ACTIVO jest  
nieaktywne. Po całkowitym naładowaniu 
urządzenia dioda LED świeci się na stałe:

Na podstawie symbolu na wyświetlaczu można 
odczytać stan baterii:

0 - 20 %

41 - 60 %

81 - 100 %

21 - 40 %

61 - 80 %

Wskazówka – pojemność baterii: 
Jeśli pojemność baterii ACTIVO wynosi poniżej 
20%, wskaźnik naładowania baterii zamiga  
5 razy. Wskazówka ostrzegawcza pojawia się  
na wyświetlaczu raz na godzinę.

Wskazówka – aplikacja ACTIV:
Do korzystania z ACTIVO potrzebna jest aplikacja 
ACTIV.
Gdzie można nabyć aplikację?
– Dla iOS od wersji iPhone 4S: darmowa aplikacja  
 SIGMA ACTIV jest dostępna w Apple App Store. 
– Dla ANDROID od wersji 4.3 z systemem  
 Bluetooth® 4.0: darmowa aplikacja  
 SIGMA ACTIV jest dostępna w Google Play Store.

Wskazówka – cele dzienne:
10 000 kroków uważa się za aktywność 
umożliwiającą długofalową i trwałą poprawę 
zdrowia człowieka. 
Standardowym celem dziennym ACTIVO jest  
przebycie 10 000 kroków. Osiągnięcie tego 
celu jest wynagradzane złotym pucharem. Do 
osiągnięcia celu dziennego ACTIVO motywuje 
zdefiniowanymi celami tymczasowymi:  
– w przypadku 50% = za 5000 kroków otrzymuje  
 się brązowy puchar;
– w przypadku 75% = za 7500 kroków otrzymuje  
 się srebrny puchar.      
Za pomocą zintegrowanego 3-osiowego czujnika  
przyspieszenia, na podstawie określonych 
wzorców ruchu, ACTIVO rozpoznaje kroki 
użytkownika. W trybie spania ACTIVO rejestruje 
sen. Aplikacja SIGMA ACTIV w bardzo przejrzysty 
sposób przedstawia poszczególne fazy snu (faza 
głęboka, płytka, rozbudzona).
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Ustawienia osobiste:  
Data urodzenia, płeć, wzrost, waga, długość kroku.
Z poziomu aplikacji ACTIV w urządzeniu ACTIVO 
należy wprowadzić ustawienia osobiste.  
W tym celu w menu aplikacji należy wybrać  
„Ustawienia” – „Profil” i wprowadzić dane osobiste.

Wskazówka: 
ACTIVO można stosować w temperaturze od 
-10°C do 60°C.
Wodoszczelność: IPX7
Wszystkie wartości (liczba kroków, łączna liczba 
kalorii, dystans, czas w strefach intensywności) są 
zerowane automatycznie o godzinie 0:00.

Warunki gwarancji:
W stosunku do każdego partnera umowy ponosimy 
odpowiedzialność za wady zgodnie z przepisami 
ustawy. W przypadku konieczności skorzystania  
z gwarancji należy zwrócić się do sprzedawcy,  
u którego zakupiono ACTIVO. ACTIVO można też 
wysłać na podany poniżej adres wraz z dowodem 
zakupu i wszystkimi akcesoriami. Prosimy nakleić 
właściwe znaczki pocztowe. Gwarancja obejmuje 
wady materiału i wady produkcyjne. Gwarancja  
nie obejmuje baterii, części zużywalnych i zużycia 
w procesie zwykłego używania lub wypadku.  
Roszczenie gwarancyjne powstaje tylko wtedy,  
gdy użytkownik nie otwierał produktu SIGMA na 
własną rękę oraz gdy dołączy dowód zakupu.

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

W przypadku uprawnionych roszczeń gwarancyj-
nych urządzenie zostanie wymienione. Roszczenia 
mogą odnosić się tylko do aktualnych modeli. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
technicznych.

Niniejszym firma SIGMA-ELEKTRO GmbH 
oświadcza, że ACTIVO spełnia podstawowe  
wymagania określone w dyrektywie 1999/5/WE  
i innych pokrewnych rozporządzeniach.

Deklaracja zgodności WE dostępna jest na stronie: 
www.sigmasport.com

Utylizacja:
Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci (zgodnie 
z dyrektywą w sprawie baterii i akumulatorów)! 
Baterie należy oddać do utylizacji w odpowied-
nim punkcie zbiórki odpadów.

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do 
śmieci. Urządzenie należy oddać do utylizacji  
w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.

LI = 
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