
SIGMA SPORT® SC 6.12 kell 

KASUTUSJUHEND 

Rohkem infot ja vastused korduvatele küsimustele leiate www.sigmasport.com. 

Garantiitingimused : Garantii ei hõlma patareid, normaalsest kulumisest tingitud muutusi; 
ebasobivast kasutamisest, hooldamatusest või avarii tagajärjel tekkinud kahjustusi. 

Patareisid ei tohi visata olmeprügi hulka (European Battery Law). Palun viige need ametlikku 
kogumispunkti. 

1. Start ja Stop 

Treeningu alustamiseks hoidke suvalist nuppu all 2 sekundit.  

SC 6.12 on nüüd treeningrežiimis. 

Vajutage pealmist nuppu treeningu alustamiseks. 

Vajutage Stop-nuppu (vasakpoolne ülemine) treeningu lõpetamiseks. Stopper peatub. 
Treeningmenüüst väljumiseks hoidke all vasakpoolset alumist nuppu. 

2. Menüütasandile sisenemine 

Hoidke all suvalist nuppu 2 sek. Seade läheb treeningrežiimi. Menüütasandile pääsemiseks hoidke all 
parempoolset nuppu 2 sek. Menüütasandil saate valida MEM või SET. Valides MEM saate vaadata 
viimase 7 treeningu andmeid. Kella seadistamiseks valige SET. Menüütasandilt väljumiseks hoidke all 
parempoolset nuppu 2 sek. 

3. Treeningumälu vaatamine 

Hoidke all suvalist nuppu 2 sek. Seade läheb treeningrežiimi. Menüütasandile pääsemiseks hoidke all 

parempoolset nuppu 2 sek. MEMi valimiseks vajutage pealmist nuppu. Olete jõudnud 

treeningumällu, kus kasutage treeningute edasi-tagasi kerimiseks  alumisi külgmisi nuppe. Kuvatakse 

treeningu kuupäev, mis aitab leida soovitud treeningu. Valiku kinnitamiseks vajutage pealmist nuppu. 

Saate vaadata treeningu kohta järgnevaid andmeid: 

- Algusaeg 

- Keskmine ringiaeg 

- Kõik ringid, parim ring on märgitud sümboliga 

Vajutage külgmisi alumisi nuppe ringide vahetamiseks. 

4. Seadistused (kell/kuupäev/alarm) 

Seadistamiseks (nt kellaaja) toimige järgnevalt: vajutage suvalist nuppu 2 sek. Seade on nüüd 
treeningrežiimis. Menüüsse jõudmiseks hoidke all parempoolset nuppu 2 sek. Valige SET vajutades 
pealmist nuppu. Ekraanil kuvatakse CLOCk. Valige alumiste nuppude abil, mida soovite seadistada 
(CLOCK/DATE/ALARM/TONE) ja kinnitage valik pealmise nupuga.  Alumiste külgmiste nuppudega 
saate suurendada/vähendada väärtusi, pealmise nupuga kinnitada valiku. Seadistamisprotsessi 
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katkestamiseks vajutage STOP-nuppu. Seda protseduuri saate kasutada kõigi nelja menüüartikli 
puhul. 

5. Ekraani ülevaade 

 Puhkerežiim: Ülemine rida – kellaaeg, alumine rida – kuupäev. All – alarmimärk, kui alarm on sees. 

 Treeningrežiim: Ülemine väike rida – parima ringi ikoon (BEST LAP), ringide arv, valgustus. Ülemine 
suur rida – ringiaeg. Alumine suur rida – stopper. Alumine väike rida: alarmi ja stopperi ikoonid. 

Mäluvaade: Ülemine rida - MEM ja treeningu nr (kõige hiljutisem treening on nr 1). Alumine rida: 
Treeningu kuupäev. 

6. Nupud 

Spordikella kasutamisel tuleb eristada kahte nupuvajutuse viisi: tavaline vajutus ja allhoidmine (2sek) 

 Vajutus Allhoidmine 

STOP nupp (vasak ülemine): 
Treeningrežiimis Stopperi seiskamine Treeningu lähtestamine – 

andmed salvestatakse 

Seadeterežiimis Tagasiminek eelmisesse vaatesse - 

Toggle/- (vasak alumine) 

Treeningrežiimis Vahetamine stopperilt kellale Treeningu lõpetamine. 
Treening salvestatakse ja on 
kättesaadav mälust (MEM) 

Seadeterežiimis Variantide vahel liikumine, numbrite 
vähendamine 

Numbrite kiire vähendamine 

Toggle/+ (parempoolne) 
Treeningrežiimis Vahetamine stopperilt kellale Menüütaseme avamine 

Seadeterežiimis Variantide vahel liikumine, numbrite 
suurendamine 

Menüütaseme sulgemine, 
numbrite kiire suurendamine 

START/ Ring (pealmine) 
Treeningrežiimis Treeningu alustamine, rekordring EasyLapView avamine eelmise 

ringi vaatamiseks 

Seadeterežiimis - - 

 

 

Maaletooja: Balti Autooosad AS, Põrguvälja tee 4f, tel: 6200600 

 

 

 


