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1 WSTĘP

Serdecznie gratulujemy dokonania wyboru komputera treningowego 
firmy SIGMA SPoRT®. Nowo zakupiony komputer treningowy będzie 
przez wiele lat uczestniczył w Państwa aktywności sportowej i 
rekreacyjnej. Komputer treningowy może nam towarzyszyć podczas 
wielu form aktywnego wypoczynku, m.in. w czasie: 

 k joggingu
 k spaceru i 
 k nordic walking
 k uwędrówek pieszychpływania (jako pulsometr) 

Komputer treningowy RC 14.11 jest zaawansowanym technicznie 
urządzeniem pomiarowym, mierzącym nie tylko puls, ale również dystans 
i prędkość, z jaką się poruszamy.  
W celu zapoznania się z różnymi funkcjami komputera treningowego 
oraz możliwościami ich stosowania należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi.

SIGMA SPoRT® życzy Państwu wiele przyjemności podczas treningu  
z komputerem treningowym .

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Komputer treningowy RC 14.11  z baterią

Narzędzie do pokrywy komory baterii do włączania 
baterii i jej wymiany
Rada: W przypadku zgubienia narzędzia można 
otworzyć komorę baterii również długopisem.

PAS PIeRSIoWy CoMFoRTex+ Do pomiaru pulsu i 
zamocowania nadajnika R3
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2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Nadajnik R3 z baterią Do pomiaru prędkości i pulsu. 
Nadajnik R3 wysyła informacje zakodowane cyfrowo 
do komputera RC 14.11.

Zaczep biodrowy do nadajnika R3Do treningów bez 
pomiaru pulsu, ale z pomiarem prędkości.

DATA CeNTeR 2 oprogramowanie do analizy danych 
treningowych.

Stacja dokująca ze złączem USB Do odczytywania 
danych treningowych komputera RC 14.11 w 
oprogramowania do komputera DATA CeNTeR 2.

Przed  podłączeniem stacji dokującej należy 
zainstalować oprogramowanie DATA CeNTeR 2!

3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 k Przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem  
 w celu ustalenia i wyeliminowania ewentualnego zagrożenia dla  
 zdrowia. Szczególnie jest to istotne w przypadku już wykrytych   
 schorzeń sercowo-naczyniowych lub  po dłuższym braku aktywności  
 fizycznej.

 k Prosimy nie używać komputera treningowego do nurkowania, 
 nadaje się tylko do pływania.Pod wodą nie wolno naciskać żadnych  
 przycisków.
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4 PRZEGLĄD

4.2.1 ZAKłADANIE PASA PIERSIOWEGO

Wcisnąć nadajnik R3 w zatrzaski pasa piersiowego. 

Ważne: Po zakończeniu treningu zdjąć nadajnik R3 
z pasa, aby nie doprowadzić do rozładowania baterii. 
Nadajnik jest zawsze aktywny wtedy, kiedy prąd 
przepływa między dwoma stykami. Dzieje się to wtedy, 
gdy pas piersiowy dotyka skóry i gdy pas i / lub nadajnik 
R3 leży przykładowo na wilgotnym ręczniku. Pulsująca 
dioda oznacza, że nadajnik R3 jest włączony.

Przed rozpoczęciem treningu z komputerem RC 14.11 
należy go aktywować. W tym celu należy  zastosować 
odpowiednie narzędzie, aby przestawić pokrywę 
schowka na baterie do pozycji oN.

Komputer RC 14.11 przechodzi automatycznie do 
trybu ustawienia. Przyciskami  PULSe (-) i SPeeD (+) 
można przewijać ustawienia podstawowe. Przyciskiem 
SeT należy potwierdzić swoje wprowadzenia. 
Wprowadzić podstawowe ustawienia takie jak język, 
jednostka miary, data, czas itp. Wcisnąć na dłużej 
przycisk SeT, aby opuścić tryb ustawień.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5 „Tryb 
ustawień”.

Nadajnik R3 można nosić na pasie piersiowym lub na zaczepie biodrowym. 
 k Nosić pas piersiowy 

 Do pomiaru pulsu, prędkości i dystansu.
 k Nosić zaczep biodrowy 

 Do pomiaru prędkości i dystansu, brak pomiaru pulsu.

4.1 AKTYWACjA KOmPUTERA TRENINGOWEGO

4.2 mOCOWANIE NADAjNIKA R3
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4 PRZEGLĄD

Zamocować pasek poniżej mięśnia piersiowego lub 
klatki piersiowej.

Ważne: Nadajnik R3 skierowany jest do przodu.

Dopasować długość paska. 

Ważne: Pasek powinien przylegać do ciała, ale nie 
może być zbyt obcisły.

Nawilżyć elektrody płytkowe, które przylegają do 
skóry.

Ważne: Puls mierzony jest niezawodnie tylko wtedy, 
gdy elektrody płytkowe są wilgotne.

Zamocować zaczep biodrowy przy środkowej części 
spodni. 
Ważne: Pomiar prędkości i dystansu będzie 
prawidłowy tylko wtedy, gdy zaczep biodrowy będzie 
umieszczony z przodu, w części środkowej pasa 
spodni.

4.2.1 ZAKłADANIE PASA PIERSIOWEGO

4.2.2 mOCOWANIE ZACZEPU BIODROWEGO

Wcisnąć nadajnik R3 w zaczep biodrowy. 
 
Ważne: Po zakończeniu treningu wyjąć nadajnik R3 z 
zaczepu, aby nie doprowadzić do rozładowania baterii. 
Nadajnik jest zawsze aktywny wtedy, kiedy jest włożony 
do zaczepu lub prąd przepływa między dwoma stykami 
(zatrzaskami). Pulsująca dioda oznacza, że nadajnik R3 
jest włączony. 
Wskazówka: Nadajnik R3 można zamontować tylko  
w jednym kierunku.
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4 PRZEGLĄD

4.3 PRZED PIERWSZYm TRENINGIEm

3  Komputer treningowy przechodzi automatycznie  
 do trybu treningu. odczekać, aż będzie   
 wyświetlany puls, zanim rozpoczniemy trening.

1  Założyć pasek piersiowy lub zaczep biodrowy  
 i komputer RC 14.11.

4  Rozpoczęcie treningu.
 Przyciskiem START/SToP można rozpocząć  
 swój trening.

Przed rozpoczęciem pierwszego treningu należy 
przygotować komputer treningowy w następujący 
sposób:

2  Aktywować komputer RC 14.11 wciskając  
 i przytrzymując dowolny przycisk.
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4 PRZEGLĄD

4.3 PRZED PIERWSZYm TRENINGIEm

5 Aby zakończyć trening, należy nacisnąć przycisk  
 START/SToP. Stoper zatrzyma się.  
 Aby wyzerować wartości, należy nacisnąć  
 i przytrzymać dłużej przycisk START/SToP.  
 Aby zakończyć tryb treningu, należy przytrzymać  
 dłużej przycisk PULSe (-).

4.4 KRóTKIE I DłUGIE NACISKANIE PRZYCISKU

obsługa komputera treningowego polega na naciskaniu przycisków na 
dwa różne sposoby:

 k Krótkie naciskanie przycisku 
 Dostęp do funkcji lub przechodzenie między nimi.

 k Dłuższe naciskanie przycisku
 Przejście do innego trybu, przywracanie wartości lub rzeprowadzenie  
 nowej synchronizacji pomiędzy nadajnikiem R3 a RC 14.11.

Przykład: Po zakończeniu treningu chcemy przejść do trybu spoczynku.

Przytrzymać dłużej przycisk PULSe (-).

Przytrzymać dłużej wciśnięty przycisk PULSe (-).  
Po dwukrotnym mignięciu wyświetlacz pokaże,  
że tryb treningu został zamknięty.
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4 PRZEGLĄD

4.5 PRZEGLĄD TRYBóW DZIAłANIA I fUNKCjI

Tutaj znajduje się przegląd różnych trybów (tryb treningu, tryb ustawień  
i tryb spoczynku). Dłuższe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Tryb spoczynku

Wskaźnik okrążeń Tryb ustawień

Tryb treningu

Pojawi się tryb spoczynku. Zwolnić przycisk PULSe (-).

4.4 KRóTKIE I DłUGIE NACISKANIE PRZYCISKU
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4 PRZEGLĄD

To tryb służący do treningu. 

*Wskazówka: Aby polepszyć przegląd  
 podczas treningu, całkowite wartości   
 można zobaczyć tylko wtedy, kiedy  
 stoper nie jest aktywny.

PULSE 

 k Średnia częstotliwość  
 uderzeń serca

 k Maksymalna częstotliwość  
 uderzeń serca 

 k Kalorie
 k Pozostały czas zdarzenia
 k Całkowite zużycie kcal*

SET

 k Dystans (w km)
 k Prędkość (w km/h lub  

 min/km)
 k Czas biegu

START/STOP

 k Stoper

LAP

 k Czasy  
 okrążeń   
 pośrednie

SPEED

 k Czas okrążenia
 k odcinek okrążenia
 k Średnia prędkość
 k Maksymalna prędkość
 k Czas
 k odcinek łączny* 
 k Łączny czas biegu*

4.5.1 TRYB SPOCZYNKU

4.5.2 TRYB TRENINGU

W trybie spoczynku na wyświetlaczu pojawiają się tylko zegar i data. 
Z trybu spoczynku do trybu treningu można przejść, naciskając dłużej 
dowolny przycisk.
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4 PRZEGLĄD

4.5.3 WIDOK OKRĄżEŃ

Przy pomocy komputera RC 14.11 można 
przeprowadzić trening okrążeniowy . W komputerze 
treningowym zapisywane są  wyniki poszczególnych 
okrążeń lub odcinków trasy. Po i podczas treningu 
można obserwować te wyniki w widoku okrążeń. 

Do widoku okrążeń można przejść tylko z trybu 
treningu trzymając wciśnięty przycisk LAP.

W trybie widoku okrążeń:
Przyciskami LAP i START/SToP można nawigować  
i przewijać różne okrążenia. Przyciskami PULSe (-)  
i SPeeD (+) przeglądamy wartości pulsu i dystansu 
na okrążenie.

Podczas treningu po każdym zakończonym okrążeniu  
(krótkie wciśnięcie przycisku LAP) komputer pokazuje 
podsumowanie ostatniej rundy. W ten sposób 
możemy bezpośrednio ustalić, czy znajdujemy się 
w pożądanym zakresie wartości (tabela marszowa, 
docelowy czas).
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(ES, FR, IT, GB, DE)

Alarm strefowy
(Zone alarm) 

(wł., wył.)
Dźwięki przycisków

(Button tones) 
(wł., wył.)

Interwał zdarzeń 
(Log interval) 

(5, 10, 20 lub 30 s)

Dziennik zdarzeń (Button tones) 
(przerwij, usuń)

Jednostka miary 
(Measuring unit) 

(km/h, mph, min/km, min/mile)

Kontrast (Contrast) 
(5 stopni)

Kalibracja (Calibration)
(bieganie/chodzenie)

Łączne zużycie kcal 
(Total Kcal)

(wprowadzić)

Data (Date) 
(wprowadzić, format)

Współczynnik korygujący 
(Correction factor) 

(wprowadzić)

Łączny czas treningu
(Total running time) 

(wprowadzić)

Czas (Time) 
(wprowadzić, 12 h, 24 h)

Łączny dystans treningu 
(Total distance)  

(wprowadzić)

Płeć (Gender) 
(mężczyzna, kobieta)

Strefa treningowa (Training zone)  
(strefa spalania tłuszczu, strefa 

fitness, indywidualnie)

Rok urodzenia
(Year of birth) 
(wprowadzić)

Maksymalna częstotliwość uderzeń serca 
(Max. heart rate) 

(wyliczona na podstawie płci, wieku i masy ciała. 
Można skorygować)

Waga ciała (Weight) 
(wprowadzić)

4.5.4 TRYB USTAWIEŃ

W tym trybie można dopasować ustawienia urządzenia.
 k Przyciskiem SPeeD (+) poruszamy się do przodu,   

 od języka do alarmu strefowego.
 k Przyciskiem PULSe (-) poruszamy się do tyłu,   

 od alarmu strefowego do języka.

4 PRZEGLĄD
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5 TRYB USTAWIEŃ

5.1 URUCHOmIENIE TRYBU USTAWIEŃ

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb 
treningowy (patrz rozdział 4.5 „Przegląd trybów 
działania i funkcji”). Przytrzymać dłużej przycisk SeT. 
Po dwukrotnym mignięciu wyświetlacza nastąpi 
otwarcie trybu ustawień.

5.2 BUDOWA WYŚWIETLACZA

5.3 fUNKCjE PRZYCISKóW W TRYBIE USTAWIEŃ

1. Wiersz SeT pokazuje, że tryb ustawień   
 jest aktywny.

3. Wiersz/ Podmenu lub zmiana 
4. Wiersz ustawienia.

START/STOP

nacisnąć:w  trybie kalibracji, 
uruchamianie i zatrzymywanie 
pomiaru

SET

nacisnąć: wybór funkcji, 
zapisanie wartości
przytrzymać dłużej: 
zakończenie trybu ustawień 
(w trybie kalibracji, przerwanie 
kalibracji), przerwanie trybu 
kalibracji

LIGHT

nacisnąć: 
podświetlenie wł.

PULSE 

nacisnąć: 
przewijanie  
do tyłu  
przytrzymać  
dłużej:  
przewijanie  
do przodu

SPEED

przytrzymać dłużej:  
przewijanie do przodu
przytrzymać dłużej:  
przewijanie do przodu
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5.4 SKRóCONA INSTRUKCjA OBSłUGI URZĄDZENIA

Ustawienia urządzenia, takie jak język, jednostka miary, współczynnik 
korygujący, płeć, data urodzenia, masa ciała, maksymalna częstotliwość 
uderzeń serca, kontrast, interwał zdarzeń, dziennik zdarzeń, dźwięk  
przycisków i alarm strefowy zawsze ustawiane są w taki sam sposób:  
Wybrać ustawienia urządzenia, zmienić wartość i zapisać zmianę.

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb spoczynku (rozdział 5.1).
1 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk PULSe (-) lub SPeeD (+),   
 aż wyświetli się żądane ustawienie urządzenia.
2 Nacisnąć przycisk SeT, aż zacznie pulsować wartość ustawienia. 
3 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk PULSe (-) lub SPeeD (+),   
 aż pojawi się żądana wartość.
4 Nacisnąć przycisk SeT, zmiana ustawienia została zapisana.   
 Teraz można przejść do innych ustawień.

5 TRYB USTAWIEŃ

5.5 USTAWIENIA URZĄDZENIA

5.5.1 USTAWIANIE jĘZYKA

5.5.2 USTAWIANIE jEDNOSTKI mIARY

5.5.4 WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

5.5.3 KALIBRACjA

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi urządzenia”.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi urządzenia”.

Współczynnik korygujący został opisany w osobnym rozdziale,  
patrz rozdział 6 „Kalibracja i współczynnik korygujący”.

Kalibracja została opisana w osobnym rozdziale, patrz rozdział 6 
„Kalibracja i współczynnik korygujący”.
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5.5.5 USTAWIANIE DATY

5 TRYB USTAWIEŃ

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb spoczynku.

Naciskać przycisk SPeeD (+) do momentu,  
aż na wyświetlaczu pojawi się „Data” (Date).

Nacisnąć przycisk SeT. Na wyświetlaczu pojawi się 
„Rok” (year), a pod nim pulsuje ustawiony wcześniej 
rok. Teraz przyciskiem PULS (-) lub SPeeD (+) wybrać 
dany rok.

Nacisnąć przycisk SeT. Pojawi się „Miesiąc” (Month). 
Teraz przyciskiem PULS (-) lub SPeeD (+) wybrać 
miesiąc.

Nacisnąć przycisk SeT. Pojawi się „Dzień” (Day).
Teraz przyciskiem PULS (-) lub SPeeD (+) wybrać 
dzień.

Nacisnąć przycisk SeT. Wyświetli się format daty.
Przyciskiem PULS (-) lub  SPeeD (+) wybrać inny 
format daty.

Nacisnąć przycisk SeT. Data została ustawiona.
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Naciskać przycisk SPeeD (+) do momentu,  
aż na wyświetlaczu pojawi się „Zegar” (Clock).

Nacisnąć przycisk SeT. Na wyświetlaczu pojawi się 
„24H” i zacznie pulsować.
Przyciskiem PULS (-) lub SPeeD (+) wybrać pomiędzy 
wyświetleniem 12-godzinnym a 24-godzinnym.

Nacisnąć przycisk SeT. Pojawi się zegarek.  
Pulsuje wprowadzenie godziny.

Nacisnąć przycisk SPeeD (+). Doliczenie jednej 
godziny. Przyciskiem PULSe (-) można przesuwać 
wskazania godziny do tyłu.

Nacisnąć przycisk SeT, miga wprowadzanie minut.

Nacisnąć przycisk SeT. Nowe ustawienia zegara 
zostały zapisane.

5.5.6 USTAWIANIE ZEGARA

Przykład: Nastąpiło przejście z czasu zimowego na czas letni.  
Chcemy dopasować zegar. 

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb spoczynku.

5 TRYB USTAWIEŃ
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5.5.7 USTAWIANIE PłCI

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.
Ten parametr wpływa na obliczenie maksymalnej częstotliwości uderzeń 
serca i zużycia kalorii. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby wartość była 
prawidłowa.

5 TRYB USTAWIEŃ

5.5.8 USTAWIANIE DATY URODZENIA

5.5.9 USTAWIANIE WAGI CIAłA

5.5.10 USTAWIANIE Hf mAx.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.
Ten parametr wpływa na obliczenie maksymalnej częstotliwości uderzeń 
serca i zużycia kalorii. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby wartość była 
prawidłowa.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.
Ten parametr wpływa na obliczenie maksymalnej częstotliwości uderzeń 
serca i zużycia kalorii. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby wartość była 
prawidłowa.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.
Maksymalną częstotliwość uderzeń serca (HFmax) komputer treningowy 
oblicza na podstawie płci, masy ciała i wieku użytkownika.

Uwaga: Należy pamiętać, że ta wartość zmienia również strefy 
treningowe. Wartość HFmax można zmieniać tylko wtedy, jeśli została 
ona ustalona na podstawie pewnego badania, np. badania wydajności lub 
badania HFmax.
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5.5.11 USTAWIANIE STREfY TRENINGOWEj

Można wybierać pomiędzy trzema strefami treningowymi.  
W tym celu należy ustalić górne i dolne granice alarmu strefowego. 

Przykład: Chcemy wybrać trening umożliwiający spalanie tkanki 
tłuszczowej. W tym celu należy ustawić strefę „Spalania tłuszczu”.

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb spoczynku.

5 TRYB USTAWIEŃ

Naciskać przycisk SPeeD (+) do momentu,  
aż na wyświetlaczu pojawi się „Strefa treningu”  
(Train. Zone).

Nacisnąć przycisk SeT. Wyświetli się ustawiona 
strefa treningowa.

Przyciskiem SPeeD (+) przejść do „Strefa spalania 
tłuszczu” (Fat Burn).

Nacisnąć przycisk SeT. Strefa treningowa została 
ustawiona dla wszystkich kolejnych treningów.

Rada: Dłuższe przytrzymanie przycisku SeT spowoduje ponowne 
przejście do trybu treningu.
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Przewinąć przyciskiem SPeeD (+), aż wyświetli się 
„Strefa treningowa” (Train. Zone).

5.5.13 KONfIGURACjA INDYWIDUALNEj STREfY TRENINGOWEj

5 TRYB USTAWIEŃ

Przykład: Jeśli chcemy trenować ze zmiennym tempem, możemy 
ustawić indywidualną strefę treningową. Puls powinien wynosić od  
120 do 160.  

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb spoczynku.

5.5.12 TRENING W STREfACH TRENINGOWYCH

Komputer treningowy zawiera trzy strefy treningowe. Ustawione 
strefy treningowe „Spalanie tłuszczu” i „Strefa fitness” obliczane są na 
podstawie maksymalnej częstotliwości uderzeń serca. Każda strefa 
treningowa ma dolną i górną wartość pulsu.

 k Spalanie tłuszczu Tu trenowana jest aerobowa przemiana materii.  
 Przy dłuższym czasie trwania i mniejszej intensywności spalanych  
 i przetwarzanych na energię jest więcej tłuszczów niż węglowodanów.  
 Trening w tej strefie wspomaga odchudzanie.

 k Strefa fitness W strefie fitness trenuje się znacznie intensywniej.  
 Trening  w tej strefie służy wzmocnieniu wytrzymałości.

 k Indywidualna strefa treningowa Tę strefę można skonfigurować  
 indywidualnie. 

W rozdziale 5.5.11 „Ustawianie strefy treningowej” opisano jak wybrać 
„Strefę treningową”.
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Nacisnąć przycisk SeT. Pojawi się „Górna granica” 
(Upper Limit). Miga wprowadzona wartość.

Naciskać przycisk SPeeD (+) do momentu,  
aż wartość wyniesie 160.

Nacisnąć przycisk SeT. Górne i dolne granice zostały 
ustawione.

Nacisnąć przycisk SeT. Wyświetli się ustawiona 
strefa treningowa.

5 TRYB USTAWIEŃ

Przyciskiem SPeeD (+) przejść do „Tryb indywidualny” 
(Individual).

Nacisnąć przycisk SeT. Pojawi się „Dolna granica” 
(Lower Limit). Miga wprowadzona wartość.

Naciskać przycisk PULSe (-) do momentu, aż wartość 
wyniesie 120.
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5.5.14 USTAWIANIE CAłKOWITEj DłUGOŚCI TRASY

5 TRYB USTAWIEŃ

Przykład: Po zakupie komputera treningowego użytkownik chce 
wprowadzić do niego całkowitą długość trasy liczącej 560 km ze 
swojego dziennika treningowego. 

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb spoczynku.

Naciskać przycisk SPeeD (+), aż na wyświetlaczu 
pojawi się „Całk. dł. trasy” (Tot. Dist.).

Nacisnąć przycisk SeT. Pod ustawieniem całkowitej 
długości trasy widnieją zera. Miga pierwsze miejsce.

Nacisnąć dwukrotnie przycisk SeT. Miga miejsce 
wpisywania cyfr setek.

Nacisnąć przycisk SPeeD (+) pięciokrotnie,  
aż pojawi się 5.

Nacisnąć przycisk SeT. Zapisano wartość 5  
i zaczyna migać pole wpisywania cyfr dziesiątek.
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Naciskać przycisk PULSe (-) do momentu,  
aż pojawi się 6.

Nacisnąć przycisk SeT. Zapisano wartość 6  
i zaczyna migać pole wpisywania cyfr jedności.

Nacisnąć przycisk SeT. Ustawienie zostało zapisane.

5.5.14 USTAWIANIE CAłKOWITEj DłUGOŚCI TRASY

5 TRYB USTAWIEŃ

5.5.15 USTAWIANIE CAłKOWITEGO CZASU TRENINGU

5.5.16 USTAWIANIE CAłKOWITEGO ZUżYCIA KALORII

5.5.17 USTAWIANIE KONTRASTU

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.5.14 „Ustawianie całkowitej długości 
dystansu”.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.5.14 „Ustawianie całkowitej długości 
dystansu”.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.

Wskazówka: Kontrast zmienia się bezpośrednio.



168 www.sigmasport.com

5 TRYB USTAWIEŃ

5.5.18 INTERWAł ZDARZEŃ

Do analizy treningu w oPRoGRAMoWANIU DATA CeNTeR 2 
komputer RC 14.11 zapisuje prędkość i częstotliwość uderzeń serca w 
określonych odstępach czasu, tzw. interwałach zdarzeń. Interwał zdarzeń 
można zmienić w razie potrzeby. Aby zapisać długie czasy treningów, 
należy wybrać długi interwał zdarzeń. Jeżeli zapis ma być możliwie 
szczegółowy, należy wybrać krótki interwał zdarzeń.
Można ustawić następujące interwały: 5 s, 10 s, 20 s i 30 s. 
 
Maksymalne czasy zapisu, w zależności od interwału zapisu/zdarzenia, 
to:

 k 5 sekund ok. 15 godzin
 k 10 sekund ok. 30 godzin 
 k 20 sekund ok. 60 godzin
 k 30 sekund ok. 90 godzin (Ustawienia fabryczne)

Maksymalny czas trwania jednostki treningowej wynosi 99:59:59 godz.

Rada: W menu treningowym komputera RC 14.11 znajduje się funkcja 
„Pozost. zdarzenia”. Podaje aktualną pojemność dziennika zdarzeń  
w godzinach.

Interwał zapisu ustawiamy w sposób opisany w rozdziale 5.4 „Skrócona 
instrukcja obsługi urządzenia”.

opis przenoszenia dziennika zdarzeń znajduje się w Rozdziale 9 
„Przenoszenie danych”.
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5 TRYB USTAWIEŃ

5.5.19 DZIENNIK ZDARZEŃ

Tutaj można usunąć dane zapisane z dziennika zdarzeń.  
Dane zapisane w dzienniku zdarzeń można zobaczyć jedynie przy pomocy 
oprogramowania DATA CeNTeR 2. Jeżeli usuwamy dziennik zdarzeń, 
nie ma to wpływu na żadne inne dane. Istnieje tylko możliwość usunięcia 
całego dziennika zdarzeń, jednostki treningowe nie mogą być usuwane 
pojedynczo.

Aby usunąć dziennik zdarzeń, w trybie ustawiania należy wybrać 
„Dziennik zdarzeń” i wcisnąć przycisk SeT. Wyświetli się migoczący 
komunikat „Przerwać”. Aby przerwać ten proces, należy jeszcze raz 
wcisnąć przycisk SeT. Aby wybrać „Usunąć”, należy wcisnąć przycisk 
SPeeD (+). Następnie należy zatwierdzić przyciskiem SeT. W ten 
sposób następuje nieodwołalne usunięcie dziennika zdarzeń.

5.5.20 USTAWIANIE DźWIĘKóW PRZYCISKóW

5.5.21 WłĄCZANIE I WYłĄCZANIE ALARmU STREfOWEGO

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.

Zgodnie z opisem z rozdziału 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi 
urządzenia”.
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6 KALIBRACjA I WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

6.1 CZY KALIBRACjA jEST KONIECZNA?

6.2 fUNKCjA KALIBRACjI

Kalibracja nie jest koniecznie wymagana. Jeżeli odchylenie określonego 
dystansu wyniesie maksymalnie 5%, kalibracja nie jest konieczna. Jeżeli 
odchylenia wynoszą znacznie powyżej 5%, zalecamy przeprowadzenie 
kalibracji. 

Sposób postępowania został opisany w kolejnym rozdziale.

Komputer treningowy posiada funkcję kalibracji. W celu przeprowadzenia 
kalibracji należy założyć nadajnik R3 i komputer treningowy i przebiec 
dystans, którego długość jest znana. Można zmierzyć wcześniej dany 
dystans za pomocą komputera rowerowego lub przebiec tor 400 m na 
stadionie. Po przebiegnięciu tej trasy skorygować wartość pomiarową do 
rzeczywiście przebytego dystansu.

Ponieważ prędkość chodu czy biegu ma wpływ na styl treningu, kalibracja 
przeprowadzana jest każdorazowo przy mniejszej i większej prędkości.

Dla czujnika zlokalizowanego na klatce piersiowej i na biodrach można 
każdorazowo przeprowadzić dwukrotnąkalibrację:

 k Chód
 k Bieg 

Ważne: Skalibrować co najmniej 2 x 800 m  
(każdorazowo 800 m wolnym tempem i 800 m szybkim tempem).
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6 KALIBRACjA I WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

Warunek: Urządzenie znajduje się w trybie treningu. Użytkownik założył 
nadajnik R3 i komputer treningowy.

6.3 URUCHOmIENIE KALIBRACjI

Przycisk SeT przytrzymać dłużej,  
aż do uruchomienia trybu ustawień.

Naciskać przycisk SPeeD (+) do momentu,  
aż pojawi się funkcja „Kalibracja” (Calibration).

Nacisnąć przycisk SeT. Komputer RC 14.11 ustala 
pozycję czujnika R3 (klatka piersiowa lub biodra) i 
rozpoczyna funkcję kalibracji. Komputer RC 14.11 
przeprowadza przez poszczególne etapy kalibracji.
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6.4 KALIBRACjA

6 KALIBRACjA I WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

Kalibracja odbywa się w dwóch prędkościach:

 k Wolny bieg lub wolny chód 
 Należy biec w takim wolnym tempie, w jakim będzie wykonywany  
 najwolniejszy trening.

 k Szybki bieg lub szybki chód
 Należy tutaj biec w najszybszym tempie, w jakim będzie wykonywany  
 bieg długodystansowy lub długi bieg tempowy (powyżej 3000 m).  
 
Zaleca się,  aby obie prędkości różniły się  o 30%.

Rada: Jeżeli urządzenie wykorzystywane jest jedynie do biegu i położeniu 
z pomiarem częstotliwości uderzeń serca (na klatce piersiowej), i nigdy 
nie będzie noszone na biodrze, wystarczy przeprowadzić kalibrację tylko 
do położenia „klatka piersiowa” i „bieg”.
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6 KALIBRACjA I WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

6.4.1 PRZYGOTOWANIE KALIBRACjI

1 Nałożyć pas piersiowy lub zamocować zaczep biodrowy.

2 Wybrać zmierzoną trasę, której długość wynosi co najmniej 800 m.
 Rada: Wewnętrzny tor stadionu ma długość 400 m.

3 W trybie ustawień wybrać „Kalibrację”.

4 Nacisnąć przycisk SeT. Komputer treningowy rozpoznaje,   
 czy użytkownik założył zaczep biodrowy czy pasek piersiowy.  
 Wyświetli się funkcja „Bieg”.
 Rada: Jeżeli chcemy skalibrować komputer RC 14.11 dla funkcji  
 „Chód”, należy wybrać przyciskiem SPeeD (+) funkcję „Chód”.

5 Nacisnąć przycisk SeT. Komputer treningowy pokaże na yświetlaczu,  
 co teraz należy zrobić.
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6 KALIBRACjA I WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

6.4.2 PRZEPROWADZENIE KALIBRACjI

1 Bieg/chód należy rozpocząć zawsze 20 m przed linią startu  
 wymierzonego dystansu (start lotny). 

2 W momencie przekraczania linii startu nacisnąć przycisk   
 START/SToP. Rozpoczyna się pomiar dla wolnego przebiegu  
 kalibracji.

3 Po przebiegnięciu wymierzonego dystansu,  
 nacisnąć ponownie przycisk START/SToP.

4 Skorygować teraz pokazaną wartość za pomocą przycisku  
 PULSe (-) lub SPeeD (+), aż wyświetli się rzeczywiście pokonany  
 dystans.

5 Nacisnąć przycisk SeT. Wolny bieg kalibracyjny został zapisany. 

6 Teraz na wyświetlaczu pojawi się naprzemiennie polecenie  
 „bieg (chód) szybki/naciśnij start”. Ponownie wykonać kroki 1– 5,   
 aby przeprowadzić kalibrację dla szybkiego biegu.

Wskazówka: Po przeprowadzeniu pierwszej kalibracji zmienia się menu 
kalibracji. Po ponownym wywołaniu menu można na początku wybrać 
następujące opcje: oN, oFF i NoWy. Po wyborze oN można trenować w 
trybie treningu przy skalibrowanych wartościach. Jeżeli wybierzemy oFF, 
bieg odbędzie się z nieskalibrowanym komputerem RC 14.11. Wybrać 
NoWy, aby ponownie skalibrować komputer RC 14.11.
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6.5 WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

Jeżeli z lub bez kalibracji osiągane są prawidłowe wartości, które 
odbiegają jedynie nieznacznie i jednostronnie, istnieje możliwość 
ręcznego skorygowania tych wartości za pomocą współczynnika 
korygującego.

Przykład:
Użytkownik wie, że przebiegł dokładnie 2000 m, komputer treningowy 
pokazuje jednak nieco większą wartość, np. 2037 m.  Współczynnik 
korygujący został ustawiony fabrycznie na 1,000 i nie spowoduje jeszcze 
zmiany wartości.

Należy obliczyć współczynnik korygujący w następujący sposób: 
 k nowy współczynnik korygujący = 1,000 x 2000 / 2037
 k nowy współczynnik korygujący = 0,982

Należy wprowadzić nowy współczynnik korygujący, a sposób, jak to zrobić, 
można znaleźć w rozdziale 5.4 „Skrócona instrukcja obsługi urządzenia”.

6 KALIBRACjA I WSPółCZYNNIK KORYGUjĄCY

stary współczynnik korygujący(1,000) x rzeczywisty dystans (2000)

wyświetlony dystans (2037)
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7.1 URUCHOmIENIE TRYBU TRENINGU

Tak można przejść do trybu treningu:

 k Z trybu spoczynku  
 Nacisnąć dłużej dowolny przycisk.

 k Z trybu ustawień  
 Przytrzymać dłużej przycisk SeT.

7 TRYB TRENINGU

7.2 BUDOWA WYŚWIETLACZA

 k Strzałka obok wskazania pulsu  
 W tym przykładzie puls wynosi mniej niż w wybranej trefie  
 treningowej i powinien być większy. Jeżeli tętno jest zbyt wysokie,  
 strzałka wskazuje do dołu. 

 k Strzałka obok prędkości   
 W tym przykładzie prędkość biegu leży poniżej aktualnej średniej  
 treningowej. 

 k Symbol stopera  
 Trening jest rozpoczęty, stoper biegnie.

 k Aktualny puls

 k Prędkość, dystans lub   
 czas treningu

 k Przycisk SPeeD (+):   
 wartości związane z dystansem  
 lub czasem 

 k Przycisk PULSe (-):   
 puls lub zużycie kalorii
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7 TRYB TRENINGU

7.3 fUNKCjE PRZYCISKóW W TRYBIE TRENINGU 

START/STOP

nacisnąć: włączenie/
zatrzymanie stopera
przytrzymać dłużej: 
wyzerowanie wyników  
treningu (reset i zapisywanie)

SET

nacisnąć: wskazanie 
prędkości, dystansu lub  
czasu treningu
przytrzymać dłużej: 
uruchomienie trybu ustawień

LAP

nacisnąć: 
rejestrowanie  
czasu okrążenia
przytrzymać  
dłużej:  
uruchamianie 
widoku okrążeń 

PULSE 

nacisnąć: wskazanie wartości pulsu
przytrzymać dłużej: uruchomienie 
trybu spoczynku; 
zakończenie trybu treningu

SPEED

nacisnąć: wskazanie  
wartości czasu i prędkości
przytrzymać dłużej: ponowne 
połączenie nadajnika R3 
z komputerem RC 14.11 
(synchronizacja)

 k Zatrzymanie stopera – prawidłowa  
 synchronizacja
 Symbol stopera znika.
 Jeżeli funkcja występuje na ciemnym polu,  
 nastąpiła synchronizacja nadajnika R3 i RC 14.11,  
 a stoper został zatrzymany.

 k Zatrzymanie stopera – brak synchronizacji  
 z RC 14.11
 Symbol stopera znika.
 Jeżeli funkcja występuje na jasnym polu, nie ma  
 już synchronizacji pomiędzy nadajnikiem R3  
 a RC 14.11. Przeprowadzić synchronizację,  
 naciskając przez dłuższą chwilę przycisk SPeeD (+).
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7.4 fUNKCjE PODCZAS TRENINGU

Komputer treningowy przekazuje informacje o różnych wartościach, 
które nie mogą zostać wyświetlone jednocześnie. Dlatego naciskając 
przycisk, można wyświetlić inne funkcje . 

7 TRYB TRENINGU

7.5 POłĄCZENIE RADIOWE Z NADAjNIKIEm R3

Komputer RC 14.11 odbiera informacje dotyczące częstotliwości 
uderzeń serca, prędkości i dystansu od nadajnika R3. Transmisja jest 
przeprowadzana w sposób cyfrowy i kodowany. Kodowanie sygnałów 
zapewnia, że inne sygnały z innych nadajników są ignorowane,  
a przetwarzane są jedynie dane z nadajnika na własnym pasie 
piersiowym.

Za pomocą przycisku SeT można wyświetlać w 
środkowym rzędzie prędkość, czas treningu lub 
dystans.

Za pomocą przycisków PULSe (-) lub SPeeD (+) 
można wybrać, którą funkcję chcemy widzieć w 
dolnym obszarze wyświetlacza.

Wskazówka: Zużycie kalorii, dystans, wartości średnie i maksymalne 
obliczane są tylko wtedy, gdy stoper odmierza czas.
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7 TRYB TRENINGU

Synchronizacja
W momencie rozpoczęcia trybu treningu RC 14.11 
ustawia się odpowiednio do nadajnika R3 użytkownika 
i następuje ich synchronizacja. Podczas synchronizacji 
na wyświetlaczu pojawia się „SyNC ”. Synchronizacja 
została zakończona, jeśli na wyświetlaczu nie widać 
już wskazania „SyNC”.

Komunikat „Za dużo sygnałów”
Ten komunikat pojawia się, kiedy w pobliżu występuje 
za dużo nadajników. Aby wykonać ponowną 
synchronizację, należy postępować w poniższy sposób:
1 odsunąć się na odległość ok. 10 m od możliwych  
 źródeł zakłócenia, którymi mogą być np. inne  
 pulsometry, przewody wysokiego napięcia i anteny.
2 Skasować komunikat dowolnym przyciskiem. 
3 Przytrzymać przycisk SPeeD (+) pojawia się „Reset  
 poł. radiowego”. Nadajnik R3 i RC 14.11 są  
 teraz ze sobą ponownie synchronizowane. Jeżeli  
 synchronizacja została pomyślnie zakończona,  
 ponownie wyświetlany jest tryb treningowy. 

Wskazówka: Po udanej synchronizacji nic nie będzie 
już zakłócało pracy RC 14.11.

Nacisnąć przycisk START/SToP. Zaczyna się czas 
treningu. W dolnej części wyświetlacza pojawi się 
symbol stopera, a nagłówek wartości pomiarowej 
będzie wyświetlony na jasnym tle.

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb 
treningu.

7.6 ROZPOCZĘCIE TRENINGU
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Nacisnąć przycisk START/SToP. Symbol stopera 
znika. Stoper został zatrzymany.

Nacisnąć ponownie przycisk START/SToP.  
Symbol stopera znowu się pojawi. Stoper kontynuuje 
odmierzanie czasu.

Nacisnąć natychmiast przycisk START/SToP. 
Zapobiegnie to zafałszowaniu średnich wartości lub 
czasu treningu.

Przytrzymać dłużej przycisk PULSe (-). Nastąpi zmiana 
na tryb spoczynku. Teraz widoczny będzie jedynie 
zegar i data, jest to tryb oszczędzający baterię. 
Aktualne wyniki treningu pozostaną zapisane.

Wskazówka: Po zatrzymaniu treningu komputer 
treningowy po 5 minutach przejdzie w tryb spoczynku.

Użytkownik zakończył swój trening i chce zatrzymać 
tryb treningu również na swoim komputerze 
treningowym.

7.7 PRZERWANIE TRENINGU

W każdym momencie można przerwać trening, a następnie go 
kontynuować.

7 TRYB TRENINGU

7.8 ZAKOŃCZENIE TRENINGU
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7 TRYB TRENINGU

7.9 WYNIKI PO ZAKOŃCZENIU TRENINGU

Warunek: Urządzenie znajduje się w trybie treningu.

Po zakończeniu treningu można spokojnie obejrzeć zmierzone wartości  
w trybie treningu. Za pomocą przycisków SeT, PULSe (-) i SPeeD (+)  
można przechodzić między poszczególnymi wartościami. oprócz 
aktualnych wyników treningu komputer treningowy pokazuje również 
zsumowane wartości, takie jak:

 k Całkowity czas treningu
 k Łączny dystans Łączna ilość kalorii  

Wskazówka: Całkowite wartości są dostępne tylko wtedy, gdy stoper 
został zatrzymany.

7.10 KASOWANIE I ZAPISYWANIE WYNIKóW TRENINGU

Przed rozpoczęciem nowego treningu należy skasować wyniki treningu. 
W przeciwnym razie komputer treningowy będzie kontynuował naliczanie 
wartości. Zsumowane wartości dystansu, czasu i zużycia kalorii 
pozostają zapisane w pamięci urządzenia. opis przenoszenia dziennika 
zdarzeń znajduje się w Rozdziale 9 „Przenoszenie danych”.

Warunek: Urządzenie znajduje się w trybie treningu.

Przytrzymać dłużej przycisk START/SToP.  
Po dwukrotnym mignięciu wyświetlacza nastąpi 
skasowanie wszystkich wartości. Następnie  
ponownie pojawi się trybu treningu.
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8 TRENING Z OKRĄżENIAmI

8.1 PRZEPROWADZANIE TRENINGU Z OKRĄżENIAmI

1 Wymagania:
 Urządzenie znajduje się w trybie treningu.   
 Stoper jest zatrzymany i wskazuje zero.

2 Rozpoczynanie pierwszego okrążenia.
 Nacisnąć przycisk START/SToP. Stoper jest  
 uruchamiany, wartości są zapisywane.

4 Zatrzymywanie treningu po ostatnim okrążeniu.
 Nacisnąć przycisk START/SToP.

Rada: Trening z okrążeniami można wykorzystać 
także do rywalizacji. Jeżeli po każdym kilometrze 
rozpoczynamy nowe okrążenie, po biegu można 
porównać rezultaty poszczególnych kilometrów. 

3 Rozpoczynanie kolejnego okrążenia.
 Nacisnąć przycisk LAP. Zostanie uruchomione  
 nowe okrążenie. Wyświetlacz miga.

Rada: Tak długo, jak miga „ost. okrążenie”, widać 
podsumowanie ostatniego okrążenia. Przyciskiem SeT 
wskazujemy kolejne wartości. 

Przykład: użytkownik przebiega regularnie dwa okrążenia wokół jeziora  
i chce to robić z różną prędkością. Dzięki komputerowi treningowemu  
RC 14.11 określimy wartości dla każdego okrążenia.
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8.2 PODSUmOWANIE OSTATNIEj RUNDY

Rozpocząć nowe okrążenie, aktualne zostanie 
zakończone i miga „ost. okrążenie”. Po pięciu 
sekundach pojawi się podsumowanie ostatniego 
okrążenia.

8.3 WIDOK OKRĄżEŃ

Wartości treningowe poszczególnych okrążeń znajdują się w widoku 
okrążeń.

Podsumowanie ostatniego okrążenia
 
Średni puls

Dystans okrążenia (km), prędkość okrążenia  
(kmh/ min/km), czas treningu
Przewijanie przyciskiem SeT 

Czas okrążenia

 k Przyciskiem SeT wskazujemy kolejne wartości:  
 km – dystans ostatniego okrążenia

 k kmh/min/km – średnia prędkość  ostatniego  
 okrążenia czas biegu – całkowity czas treningu
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8 TRENING Z OKRĄżENIAmI

8.3.1 URUCHAmIANIE TRYBU WIDOKU OKRĄżEŃ

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb 
treningu.

Przytrzymać dłużej przycisk LAP. Po dwukrotnym 
mignięciu wyświetlacza nastąpi otwarcie widoku 
okrążeń.

8.3.2 BUDOWA WYŚWIETLACZA

 k Numer okrążenia

 k Wartość



185

P
L

8 TRENING Z OKRĄżENIAmI

8.3.3 fUNKCjE PRZYCISKóW WIDOKU OKRĄżEŃ

WARTOŚCI  
PULSU 

 k Średnia częstotliwość  
 uderzeń serca

 k Maksymalna  
 częstotliwość  
 uderzeń serca 

 k Kalorie

WARTOŚCI 
PRĘDKOŚCI

 k Czas okrążenia
 k Dystans okrążenia
 k Średnia prędkość
 k Maksymalna  

 prędkość
 k Czas od początku
 k Dystans od  

 początku

LAP 10 LAP 1

LAP 9 LAP 2

LAP 8 LAP 3

LAP 7 LAP 4

LAP 6 LAP 5
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8 TRENING Z OKRĄżENIAmI

8.3.4 WYŚWIETLANIE WYNIKóW POjEDYNCZYCH OKRĄżEŃ

Teraz można jeszcze raz obejrzeć różne wartości pomiarowe dla 
poszczególnych okrążeń.

Warunek: Komputer treningowy pokazuje tryb treningu.

1 Nacisnąć przycisk LAP, aż zostanie otwarty widok okrążeń  
 (Lap View). Widzimy wartość ostatniego okrążenia.
2 Wybór okrążenia.
 Nacisnąć przycisk LAP lub START/SToP, przechodzimy  
 przez okrążenia.
3 obserwacja różnych wartości pulsu wybranego okrążenia.
 Nacisnąć przycisk PULSe (-).
4 obserwować różne wartości prędkości wybranego  okrążenia.
 Nacisnąć przycisk SPeeD (+).
5 Zakończyć widok okrążeń.
 Przytrzymać wciśnięty przycisk LAP, wyświetlany jest tryb  
 treningowy.

9 PRZENOSZENIE DANYCH

WAżNE: Aby możliwe było przeniesienie dziennika zdarzeń i tym samym 
wartości treningowych, wartości treningowe muszą zostać skasowane, 
a komputer RC 14.11 musi znajdować się w trybie spoczynkowym. 
Sposób kasowania i zapisywania wartości treningowych zgromadzonych 
w komputerze RC 14.11 został opisany w rozdziale 7.10 „Kasowanie 
wyników treningu”
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9.1 PODłĄCZANIE KOmPUTERA RC 14.11 DO STACjI DOKUjĄCEj WATCH

Wymóg: SIGMA DATA CeNTeR musi być już 
zainstalowane, a stacja dokująca Watch musi być 
połączona z komputerem za pośrednictwem 
wolnego portu USB. 

Stacja dokująca Watch posiada diodę świecącą (LeD), 
która pomaga w prawidłowym podłączeniu komputera 
RC 14.11. Wskazania LeD: 

Światło czerwone:  Stacja dokująca Watch jest   
  podłączona do komputera. 

Światło zielone:  Urządzenie RC 14.11 jest   
  prawidłowo podłączone do stacji  
  dokującej Watch. 

Migające światło 
zielone:  Wartości są przenoszone z 
  RC 14.11 do SIGMA DATA CeNTeR. 

Wskazówka: Jeśli potrzebna będzie pomoc w obsłudze 
SIGMA DATA CeNTeR, można wywołać pomoc online, 
klikając znak zapytania znajdujący się na ekranie 
(w lewym dolnym rogu). 

Uwaga: Po przeniesieniu wszystkich wartości należy 
odłączyć RC 14.11 od stacji dokującej Watch w celu 
oszczędznia baterii.



188 www.sigmasport.com
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10.1 WYmIANA BATERII

Do komputera treningowego używane są baterie 
CR2032 (nr art. 00342), a do czujnika R3 baterie 
CR2450 (nr art. 20316).

Warunek: Użytkownik posiada nową baterię  
i narzędzie do pokrywy komory baterii.

1 obrócić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu  
 wskazówek zegara za pomocą narzędzia do  
 pokrywy komory baterii, aż strzałka będzie  
 pokazywać pozycję oPeN. Można użyć  
 ewentualnie długopisu zamiast tego narzędzia.
2 Zdjąć pokrywę.
3 Wyjąć baterię.
4 Włożyć nową baterię. Znak plus skierowany jest  
 w górę. Ważne: Sprawdzić biegunowość!
5 Ponownie nałożyć pokrywę. Strzałka pokazuje  
 oPeN.
6 obrócić pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem  
 wskazówek zegara za pomocą narzędzia do  
 komory baterii, aż strzałka będzie pokazywać oN  
 (a w przypadku nadajnika R3 na Close).
7 Skorygować wskazania zegara i datę.

Ważne: Zużytą baterię należy utylizować w prawidłowy 
sposób (patrz rozdział 9.4).
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10.2 PRANIE TEKSTYLNEGO PASA PIERSIOWEGO COmfORTEx+

TeKSTyLNy PAS PIeRSIoWy CoMFoRTex+ można 
prać w pralce w temp. +40°C/104°F w trybie prania 
ręcznego. Można używać popularnych środków do 
prania, nie stosować wybielaczy i proszków z dodatkiem 
wybielacza.

 k Nie stosować mydła i zmiękczających płynów  
 do płukania tkanin. 

 k Pasa CoMFoRTex+ nie należy  czyścić chemicznie. 
 k Zarówno pas jak i nadajnik nadają się do suszarki. 

 Włożyć pas do suszarki. Nie  wyżymać, ani nie  
 rozciągać  i nie rozwieszać na mokro.  
 CoMFoRTex+ nie może być prasowany!

Tekstylny pas piersiowy CoMFoRTex+
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LI = 
Lithium Ionen

LI

10 KONSERWACjA I CZYSZCZENIE

10.3 UTYLIZACjA

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

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci! Baterie należy 
oddać do utylizacji w odpowiednim punkcie zbiórki 
odpadów.
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11 DANE TECHNICZNE

RC 14.11
 k Typ baterii: CR2032 

 k Żywotność baterii: Średnio 1 rok 

 k Dokładność zegara: powyżej ± 1 sekunda/dzień  
 przy temperaturze otoczenia 20°C. 

 k Zakres częstotliwości uderzeń serca: 40-240 

 k Wodoszczelność: komputer RC 14.11 jest wodoszczelny do 3 ATM  
 (odpowiada ciśnieniu kontrolnemu 3 bar). Komputer RC 14.11  
 nadaje się do pływania. Należy pamiętać: nie uruchamiać przycisków  
 pod wodą, ponieważ do obudowy może przeniknąć woda. Unikać  
 używania w wodzie morskiej, ponieważ mogą wystąpić usterki  
 w działaniu.
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11 DANE TECHNICZNE

11 DANE TECHNICZNE

Nadajnik R3
 k Typ baterii: CR2450 

 k Żywotność baterii: Średnio 2 lata 

 k Dokładność dystansu: W stanie skalibrowanym większość biegaczy   
 osiąga odchylenie poniżej 5%. Dzięki współczynnikowi korygującemu  
 można również zoptymalizować wynik. Dane dotyczące dokładności  
 wymagają utrzymania stałych warunków. 

 k Wodoszczelność: nadajnik R3 posiada wodoszczelność do 1 ATM   
 (odpowiada ciśnieniu kontrolnemu 1 bar). Nadajnik R3  
 i CoMFoRTex + nadają się do pływania. Unikać używania  
 w wodzie morskiej, ponieważ mogą wystąpić usterki w działaniu.

Tekstylny pas piersiowy COmfORTEx+
 k Materiał paska: poliamid z elastanem
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12 GWARANCjA

Gwarancja

W stosunku do każdego partnera umowy ponosimy odpowiedzialnośćza 
wady zgodnie z przepisami ustawy. Baterie nie są objęte gwarancją.  
W przypadku gwarancjiprosimy o kontakt ze sprzedawcą komputera lub 
prosimy przesłać komputer z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami 
na adres:

SIGmA-ELEKTRO GmbH
Dr.- Julius -Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Niemcy

Tel. + 49 (0) 63 21-9120-118
e-mail: service@sigmasport.com

W przypadku uprawnionych roszczeń gwarancyjnych 
wymieniamyurządzenie na nowe. Roszczenia mogą odnosić się 
tylkodo aktualnych modeli. Producent zastrzega sobie prawo dozmian 
technicznych.

12 GWARANCjA
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ruNNINg CoMPuTEr

SIGMA-ElEktro GmbH

Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D - 67433 Neustadt /Weinstraße
Tel.  + 49 (0) 63 21- 9120 - 0
Fax.  + 49 (0) 63 21- 9120 - 34
e - mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPort ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., 
xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel.  +886-4- 2358 3070
Fax.  +886-4- 2358 7830

SIGMA SPort USA

North America
3487 Swenson Avenue
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630 - 761 - 1106
Fax. +1 630 - 761 - 1107
Service-Tel. 888-744-6277

RC 14.11    
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