
Návod k použití

                  

* Hrudní pás Sigma, slouží pro velmi přesné snímání tepové frekvence z hrudníku a jejího přenosu do různých zařízení,
které disponují přijímačem příslušného signálu. 
* Sigma 5 kHz je určen především pro komunikaci s trenažery různých značek, dosahu signálu je zhruba 1 metr. Přenos
dat je analogový, není kódovaný. Použité frekvenční pásmo 5 kHz.
* Model Sigma 5 kHz je aktivní, znamená to že je napájen baterií. Baterii je možné v tomto typu hrudního pásu  měnit.
Životnost  baterie  je  zhruba 300-400 hodin provozu.  Dlouhodobě baterie  pochopitelně  ztrácí  svojí  kapacitu.  Ztráta
kapacity baterie, se může projevit ztrátou signálu či zkrácením přenosového dosahu signálu.
* Použitá baterie CR2032
* popruh s možností nastavení délky do maximálně 115 cm

      * POZOR!!! Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpůrným srdečním přístrojem.
Zařízení využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost druhého přístroje.

Způsob instalování:
1. Řádně navlhčete 2 plošné elektrody umístěné na vnitřní straně pásu . (mají oválný tvar)
2.  Po spojení plastové části  a  textilního pásu, jenž obepíná hrudník, je  nutné vyzkoušet  optimální
délku, tak aby neškrtil, nebo nebyl naopak příliš volný. Pro správnou činnost pásu je nutný kontakt
snímacích katod s pokožkou. Hrudní pás musí obepínat hrudník těsně pod prsami, viz. obrázek.
3.  Po  nasazení  by  se  měl  signál  automaticky  během  několika  vteřin  spárovat  s  dosažitelnými
zařízeními, které jsou schopny signál z pásu přijímat.
4. Po dokončení měření je doporučeno pás sejmout z hrudníku, docílí se tak delší životnosti integrované baterie. Hrudní
pás sundávejte rozpojením jedné ze dvou částí styku plastové části a textilního pásu. V žádném případě nesundávejte
pás „přes hlavu“ nebo „přes nohy“.
 
Péče a údržba:
Vysílač je aktivně v činnosti , je-li instalován na hrudníku, po sejmutí dojde k vypnutí, přesto však pot či nečistoty
mohou vysílač udržovat v činnosti. Je proto vhodné plastovou část vysílače omýt vodou a otřít do sucha. Dbejte na
snímací katody, nesmí dojít k jejich mechanickému či jinému narušení. 

Vámi zakoupený výrobek obsahuje  baterie.  Dbejte  následujících pokynů.  Baterie nesmí do domovního odpadu.  Jako
spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly
být zpracovány šetrně k životnímu prostředí. Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a
lidské zdraví,  což by mohly být  důsledky nesprávné likvidace odpadů.  Další  podrobnosti  si  vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


