
Základní funkce:

Prostřednictvím krátkého stisknutí tlačítka se  
zobrazí aktuálně vybraná hodnota, následně  
zobrazení automaticky zhasne. Pokud chcete  
zobrazit jinou hodnotu, přejděte pomocí  
opakovaného stisknutí funkčního tlačítka 
k požadované funkci.

 zobrazuje čas, který se  
 automaticky nastavuje při  
 každé synchronizaci pomocí  
 aplikace ze „systémového  
 času“ hodinek

 zobrazuje počet kroků  
 a stupeň dosažení cíle  
 s ohledem na dílčí cíle  
 „bronz“ (B), „stříbro“ (S)  
 a denní cíl „zlato“ (G)

 zobrazuje celkové spálené  
 kalorie během aktuálního  
 dne

 zobrazuje uraženou  
 vzdálenost během  
 aktuálního dne v kilometrech

 zobrazuje dobu v zónách  
 intenzity během aktuálního  
 dne, rozdělenou na LOW,  
 MID a HIGH

Poznámka k zónám intenzity: 
LOW/MID/HIGH 
ACTIVO zaznamenává aktivní dobu dne a rozlišuje 
přitom různé stupně intenzity:
– HIGH zaznamenává každý souvislý pohyb  
 s alespoň 20 kroky a frekvencí nad 140 kroků  
 za minutu (např: jogging nebo volný běh).
– MID zaznamenává každý souvislý pohyb  
 s alespoň 20 kroky a frekvencí pod 140 kroků  
 za minutu (normální chůze).
– LOW zaznamenává veškerou ostatní dobu  
 v pohybu.

Funkce menu:

Chcete-li přejít do menu, přidržte funkční tlačítko 
stisknuté po dobu jedné sekundy. 
Na displeji se zobrazí MENU a funkce menu 
probíhají automaticky.

Až se na displeji zobrazí SLEEP, uvedete zařízení 
ACTIVO jedním stisknutím funkčního tlačítka do 
spánkového režimu: 

Krátkým stisknutím tlačítka se zobrazí symbol  
spánku a čas. Dlouhým stisknutím tlačítka se  
spánkový režim ukončí. 
Na displeji se zobrazí „GOOD MORNING“:
 

Zde se můžete podívat na aktuální stav baterie, 
který zůstane zobrazený po dobu 2 sekund:

Jednorázovým stisknutím tlačítka se ACTIVO 
pokusí spojit s aplikací ACTIV. Zobrazení bliká po 
dobu 20 sekund:

K synchronizaci s aplikací ACTIV přejděte v menu 
aplikace na „Pairing“ a vyberte „Start Pairing“.  
Při úspěšné synchronizaci se zobrazí „OK“.

Chcete-li ACTIVO vypnout, stiskněte jednou funkční 
tlačítko. Na displeji se zobrazí „GOODBYE“.

ACTIVO znovu zapnete dlouhým stisknutím tlačítka.

ACTIVO

MORE INFORMATION:

www.sigma-qr.com

Obsah:

Jak se ACTIVO spouští:

Zařízení nejprve zapněte dlouhým stisknutím 
tlačítka. Na displeji se zobrazí ON.

Zařízení zcela nabijte. Doba nabíjení trvá 
maximálně 2 hodiny. 
K tomuto účelu prosím používejte pouze určenou 
nabíječku.

Svorku upevněte následujícím způsobem:

ČEŠTINA
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Po dobu 30 sekund se zobrazuje nabíjení baterie: 

Poté se nabíjení zobrazuje prostřednictvím  
blikající LED kontrolky: 

Během nabíjení je ACTIVO neaktivní. Až se  
ACTIVO zcela nabije, LED kontrolka začne trvale 
svítit:

Pomocí symbolů na displeji můžete zjistit, jaký je 
stav baterie:

0 - 20 %

41 - 60 %

81 - 100 %

21 - 40 %

61 - 80 %

Poznámka ke kapacitě baterie: 
Pokud má ACTIVO menší kapacitu baterie než 
20 %, zobrazení baterie 5krát zabliká. Jednou 
za hodinu se na displeji objeví varovné upozornění.

Poznámka k aplikaci ACTIV:
Abyste mohli používat ACTIVO, je třeba aplikace 
ACTIV.
Kde je aplikace k dostání?
– Pro iOS od verze iPhone 4S: Aplikace je volně  
 dostupná v obchodě Apple App Store jako  
 aplikace SIGMA ACTIV. 
– Pro ANDROID od verze 4.3 s Bluetooth® 4.0:  
 Aplikace je volně dostupná v obchodě Google  
 Play Store jako aplikace SIGMA ACTIV.

Poznámka k denním cílům:
10 000 kroků se považuje za dobrou hodnotu pro 
dlouhodobé a trvalé zlepšování zdraví člověka. 
ACTIVO standardně stanovuje jako denní cíl 
dosažení 10 000 kroků, za které uděluje „zlato“ 
(Gold). Na cestě k cíli vás ACTIVO motivuje 
prostřednictvím dílčích cílů:  
– při 50 % = 5 000 krocích uděluje „bronz“  
 (Bronze) a 
– při 75 % = 7 500 krocích uděluje „stříbro“  
 (Silber).       
ACTIVO rozpoznává z určitých pohybových vzorců 
kroky uživatele prostřednictvím integrovaného 
3osového snímače zrychlení. Ve spánkovém 
režimu zaznamenává ACTIVO aktivitu ve spánku. 
Aplikace SIGMA ACTIV umožňuje velmi přehledné 
zobrazení spánkových fází (hluboký spánek, lehký 
spánek, bdělost).
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Provedení osobních nastavení:  
datum narození, pohlaví, výška, hmotnost,  
délka kroku.
Proveďte prosím osobní nastavení pro ACTIVO  
v aplikaci ACTIV. V menu aplikace přejděte na 
„Nastavení“ – „Profil“ a zadejte své osobní údaje.

Poznámka: 
Zařízení ACTIVO je vhodné pro použití v teplotním 
rozsahu od -10 °C do 60 °C.
Vodotěsnost: IPX7
Všechny hodnoty (kroky, celkové kalorie,  
vzdálenost, doba v zónách intenzity) se  
automaticky vynulují v 0:00 hodin.

Záruční ustanovení:
Ručíme vůči našemu příslušnému smluvnímu  
partnerovi za vady podle zákonných předpisů.  
Se žádostí o poskytnutí záruky se obraťte na  
obchodníka, u kterého jste ACTIVO zakoupili. 
Zařízení ACTIVO můžete také zaslat společně  
s dokladem o koupi a všemi díly příslušenství na 
následující adresu. Dbejte při tom na dostatečné 
poštovné. Nárok na záruku existuje při vadách 
materiálu a chybách zpracování. Záruka se  
nevztahuje na baterie, opotřebitelné díly a 
opotřebení v důsledku komerčního použití nebo 
nehod. Nárok na záruku existuje pouze tehdy,  
když vlastní výrobek SIGMA nebyl svévolně otevřen 
a je přiložen doklad o koupi.

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

Při oprávněném nároku na poskytnutí záruky 
obdržíte přístroj výměnou. Nárok vzniká pouze  
na model, který je v současné době aktuální. 
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Společnost SIGMA ELEKTRO GmbH tímto 
prohlašuje, že je zařízení ACTIVO ve shodě 
se základními požadavky a jinými relevantními 
předpisy směrnice 1999/5/ES.

CE prohlášení najdete pod následujícím odkazem: 
www.sigmasport.com

Likvidace:
Baterie se nesmí likvidovat s domovním  
odpadem (zákon o bateriích)! Odevzdejte prosím 
baterie na příslušném sběrném místě k likvidaci 
odpadu.

Elektronické přístroje se nesmějí likvidovat  
s domovním odpadem. Odevzdejte prosím 
přístroj na příslušném sběrném místě k  
likvidaci odpadu.

LI = 
Lithium Ionen

LI
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