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 Wprowadzenie 
 Witamy użytkowników sportowego zegarka Nike+ SportWatch GPS, powered by TomTom. Zegarek współpracuje 
z urządzeniem GPS i czujnikiem Nike+ Sensor w bucie w celu zapisywania danych dotyczących dystansu, tempa, 
dotychczasowego czasu biegu i kalorii spalonych podczas biegu. Aby podczas biegu zapisywać wykonane okrążenia, 
należy stukać w ekran. Po treningu podłącz zegarek do portu USB w swoim komputerze, aby przesłać dane dotyczące 
biegów na stronę nikeplus.com, sprawdzić trasę biegu, wyznaczać własne cele, rzucać wyzwania znajomym i znaleźć 
świetne trasy biegowe. 

 Pierwsze kroki 

 WYPOSAŻENIE I PROGRAMY NIEZBĘDNE W CELU KORZYSTANIA Z ZEGARKA 

NIKE+ SPORTWATCH GPS:

•   Macintosh z wbudowanym złączem USB. System operacyjny Mac OSX wersja 10.4.8 lub 
nowsza bądź

•   PC z wbudowanym złączem USB lub zainstalowaną kartą USB. Windows XP Home lub 
Professional (SP2) lub nowszy, albo system operacyjny Windows Vista bądź Windows 7.

•   Dostęp do Internetu. Zalecane jest łącze szerokopasmowe, z czym mogą być związane 
opłaty. Użytkowanie podlega warunkom licencji oprogramowania.

  ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

1.  Nike+ SportWatch GPS

2.   Nike+ Sensor

3.   Kabel USB

4.   Skrócona instrukcja obsługi

5.   Program Nike+ Connect 

1

4
2

3

5
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  Satelita: satelitarny sygnał GPS

   Shoe Pod (Czujnik w bucie): czujnik Nike+ Sensor umieszczany w bucie

   Puls: nadajnik danych dotyczących pulsu (sprzedawany odrębnie)

   Bateria: stan baterii

   Uwaga: niski stan baterii lub mało pamięci 

 Alarm: ustawienie alarmu

 Podczas korzystania z zegarka SportWatch GPS, należy przewijać, wybierać opcje 
i stukać w ekran.

1.   Przewijaj: przeglądaj dostępne opcje – w górę lub w dół.
2.   Wybieraj: wybierz daną opcję na ekranie lub przerwij na chwilę bieg
3.   Stukaj: oznaczaj okrążenia podczas biegu lub włączenia podświetlenia ekranu. W wyświetlacz 

zegarka należy stukać szybko i mocno, aby uniknąć lekkich, przypadkowych stuknięć podczas 
biegu. To nie jest ekran dotykowy.  

 Ikony 

 Przewijaj, wybieraj, stukaj 

 1. Przewijaj 

 3. Stukaj 

 2. Wybieraj 

 Rys. 01 
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3 sek.

 Przyciśnij i przez 3 sek. przytrzymaj 
przycisk Wybierz. 

 Ikona „satelita” będzie migać 
do czasu zlokalizowania sygnału. 
Z urządzenia GPS można korzystać 
tylko na zewnątrz budynków. 

 Gdy wyświetli się komunikat 
„Ready” (Gotowy), naciśnij przycisk 
Wybierz, aby rozpocząć bieg. 

3 sek.

 Podczas biegu korzystaj z przycisku 
przewijania, aby kolejno wyświetlać 
przebiegnięty dystans, tempo 
biegu, dotychczasowy czas biegu, 
kalorie lub godzinę. 

 Za każdym razem gdy będziesz 
chciał przerwać na chwilę bieg, 
naciśnij przycisk Wybierz. 

 Aby zakończyć bieg, przyciśnij 
i przez 3 sek. przytrzymaj przycisk 
Wybierz. 

 Po biegu podłącz pasek zegarka 
do portu USB w swoim komputerze 
i prześlij informacje dotyczące 
biegu na stronę nikeplus.com 

 Uwaga: Aby korzystać z zegarka wewnątrz budynków, należy umieścić czujnik w bucie pod wkładką do buta Nike+ Ready shoe 
(but z systemem Nike+). 

 Najszybszy sposób, aby wstać i zacząć biegać 

0 MI

DISTANCE

/MI38 3

Stat Loop

MI02

pace

avg pace

speed

distance

elapsed

lap time

calories

clock

avg speed
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 Przed rozpoczęciem biegu 
 Możesz biegać ze swoim zegarkiem bez żadnych dodatkowych ustawień, jednak aby optymalnie wykorzystać swój 
bieg, podłącz zegarek do portu USB w swoim komputerze i wprowadź własne ustawienia, korzystając z programu 
Nike+ Connect.  

 Korzystanie z programu Nike+ Connect 

 Najpierw podłącz zegarek do portu 
USB w swoim komputerze. Możesz 
także skorzystać z dołączonego do 
zestawu kabla USB.  

 Jeśli używasz komputera Mac, 
kliknij ikonę zegarka SportWatch 
na pulpicie komputera.  

 Jeśli używasz komputera PC, 
kliknij ikonę zegarka SportWatch 
w folderze Mój komputer. 
Ikona może się też uruchomić 
automatycznie. 

 Dwa razy kliknij ikonę dysku, aby go 
otworzyć, a następnie dwukrotnie 
kliknij plik „nikeplus”.  

 Zostaniesz automatycznie 
przekierowany na stronę, 
z której możesz pobrać 
program Nike+ Connect. 

 Uwaga: Przed podłączeniem złącza USB do komputera, sprawdź, czy jest on suchy. 
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 Pobierz program Nike+ Connect na swój komputer. Za każdym razem, gdy podłączysz zegarek 
do tego komputera (rys. 02), program uruchomi się automatycznie i na stronę nikeplus.com zostaną 
przesłane dane dotyczące Twoich biegów, które równocześnie zostaną usunięte z pamięci zegarka.

  Uwaga: Możesz pobrać i zainstalować program na kilku komputerach. 

 Rys. 02 

 Dzięki programowi Nike+ Connect możesz wprowadzić własne ustawienia i automatycznie 
zapisywać swoje informacje. Program zamknie się po odłączeniu zegarka (lub kabla USB) 
od komputera. 
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wersja 3.1.5

Pobrano informacje o wszystkich treningach.

USTAWIENIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

NIKEPLUS.COMPOMOC

Profil
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Dostosuj

Okrążenia/
Interwały
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NAZWA UŻYTKOWNIKA

WAGA

JEDNOSTKI ODLEGŁOŚCI

DATA URODZENIA

15

Runnergirl97

8/24/1979

PŁEĆ Kobieta

(wykorzystywana do obliczania kalorii)

 Jeśli jesteś już zarejestrowany w systemie Nike+, gdy strona się otworzy, kliknij przycisk „zaloguj” i wejdź 
do swojego konta. W innym przypadku kliknij przycisk „Utwórz konto”, aby utworzyć nowe konto Nike+. 
Teraz możesz skonfigurować zegarek, klikając kolejno Ustawienia.

  Główne okno wygląda następująco (rys. 03): 

1.  W oknie stanu można przeglądać raport stanu – w czasie rzeczywistym. Na przykład, „Pobrano 
informacje o wszystkich treningach”.

2.   Kliknięcie przycisku „nikeplus.com” przeniesie Cię na stronę nikeplus.com.
3.   Ikona baterii pokazuje aktualny stan naładowania baterii.
4.   Przycisk „ustawienia” otwiera szufladę ustawień, gdzie możesz dostosować ustawienia swojego 

zegarka Nike+ SportWatch GPS.
5.   Po kliknięciu „numeru wersji” możesz przeglądać szczegółowe informacje na temat wersji 

oprogramowania, z których korzystasz w zegarku Nike+ SportWatch GPS i programie Nike+ Connect .

 Rys. 03 

1 

2 3
4

5
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fig. 04

 Aby zamknąć okno „ustawienia”, kliknij przycisk „ustawienia” (rys. 04). Aby je otworzyć, kliknij przycisk ponownie, 
a następnie klikaj kolejne zakładki po lewej stronie, aby skonfigurować swój zegarek.

  UZYSKIWANIE POMOCY
  Klikając „Pomoc” przeniesiesz się do części Pomoc na stronie nikeplus.com, gdzie możesz pobrać instrukcję obsługi, 
zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, przeglądać samouczki i wymieniać opinie z innymi.

  PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH ZEGARKA
  Jeśli chcesz przywrócić fabryczne wartości domyślne wszystkich ustawień, kliknij „Przywracanie ustawień 
fabrycznych”. Własne ustawienia użytkownika, ustawienia czasu, informacje dotyczące kalibracji oraz „tygodniowe” 
dane dotyczące dystansu, jak również dane Twojego konta, osobiste rekordy i historia zostaną usunięte.

  Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych, informacje dotyczące biegów zapisane przez Ciebie dotychczas na stronie 
nikeplus.com nie zostaną usunięte. 

 Przycisk Ustawienia 

Pobrano informacje o wszystkich treningach.

USTAWIENIA NIKEPLUS.COMPOMOC

ustawienia
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 Rys. 05 

 NAZWA UŻYTKOWNIKA

  Do czasu zalogowania się lub zarejestrowania się na stronie nikeplus.com, Twoja nazwa 
użytkownika będzie się automatycznie wyświetlać jako „bieżąca”. Gdy zostaniesz członkiem 
serwisu nikeplus.com i zalogujesz się za pośrednictwem programu Nike+ Connect, Twoja nazwa 
użytkownika pojawi się automatycznie. Ta nazwa użytkownika jest konkretnie przypisana do 
Twojego zegarka.

  WPROWADZANIE INFORMACJI O MASIE CIAŁA W CELU KONTROLI SPALANYCH KALORII

  Aby śledzić ilość spalanych kalorii podczas biegu, musisz podać swoją aktualną wagę.
Wpisz swoją wagę (rys. 05), a następnie w rozwijanym menu wybierz funty lub kilogramy.

  Uwaga: Jeśli nie wprowadzisz swojej wagi w zakładce Profil, do obliczania kalorii zegarek przyjmie wagę 
150 funtów (68 kg). Aby obliczenia ilości kalorii były bardziej dokładne, regularnie aktualizuj swoją wagę.

  USTAWIANIE JEDNOSTEK PRZEBYTEJ ODLEGŁOŚCI

  Możesz ustawić jednostki przebytej odległości na mile lub kilometry. Te ustawienia będą dotyczyć 
wyłącznie jednostek odległości w zegarku Nike+ SportWatch GPS. 

 Zakładka Profil 

wersja 3.1.5

Pobrano informacje o wszystkich treningach.
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 USTAWIANIE GODZINY

  Po podłączeniu paska zegarka do portu USB, czas i data podane na nim zostaną automatycznie 
ustawione zgodnie z aktualnym czasem i datą w Twoim komputerze. Aby ustawić czas ręcznie, 
kliknij zakładkę Data i czas (rys. 6), a następnie kliknij „Ustaw datę i czas ręcznie”, aby 
zmienić ustawienia.

Możesz także ustawić czas i datę w swoim zegarku. Opcja „Ustaw datę i czas ręcznie” 
nadal będzie zaznaczona, chyba że zechcesz ustawić czas i datę zgodnie z ustawieniami 
swojego komputera.

  Kliknij pole wyboru „ Zastosuj system 24-godzinny ”, aby wybrać tryb 24-godzinny. 

 Zakładka Data i czas 

 Rys. 06 

wersja 3.1.5

Pobrano informacje o wszystkich treningach.
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Ustaw datę i czas ręcznie

Zastosuj system 24-godzinny

03:15:45 PM 07/01/2011
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 Zakładka Ustawienia własne 

 Rys. 07 

wersja 3.1.5

Pobrano informacje o wszystkich treningach.

USTAWIENIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

NIKEPLUS.COMPOMOC

Profil

Data i Czas

Dostosuj

Okrążenia/
Interwały

TEMPO/PRĘDKOŚĆ

DŹWIĘKI

Edytuj statystyki

TEMPO

TEMPO

Powiadomienia 
dotyczące biegu

Odwrócony ekran

Włączone

CZAS, KTÓRY UPŁYNĄŁ

Więcej informacji

TEMPO/PRĘDKOŚĆ

Zegarek może mierzyć aktualne tempo biegu ,,Pace” (Tempo) lub prędkość biegu ,,Speed” 
(Prędkość). W rozwijanym polu wyboru możesz wybrać opcję, którą wolisz.

Uwaga: Ta zmiana spowoduje automatyczną aktualizację danych w ulubionych statystykach 
i statystykach.

 Rys. 08 

EDYCJA PĘTLI STATYSTYCZNEJ 

Wszystkie dane, które chcesz przeglądać podczas biegu możesz sprawdzać w górnej części 
wyświetlacza zegarka (rys. 08). Aby przeglądać te dane, przesuwaj przycisk przewijania w górę 
lub w dół. Dostępne są następujące dane: „distance” (dystans), „pace” (tempo) lub „speed” 
(prędkość), „average pace” (średnie tempo) lub „average speed” (średnia prędkość), „elapsed 

SOUNDS

FAVORITE STAT

Edit All Stat Loop

IN RUN ONLY

TIME ELAPSED

SOUNDS

FAVORITE STAT

Edit All Stat Loop

IN RUN ONLY

TIME ELAPSED

Automatyczna pętla

Dystans

Czas, który upłynął

Czas okrążenia

Kalorie

Zegar

ZAMKNIJ

WSZYSTKIE STATYSTYKI

Naciskaj przyciski 
przewijania, 
aby przeglądać 
statystyki biegu.

Tempo

Średnie tempo
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time” (dotychczasowy czas biegu), „lap time” (czas okrążenia), „calories” (kalorie), „clock” (zegar) 
i „heart rate” (puls). Aby zobaczyć, jak będzie wyglądać pętla statystyczna podczas biegu, użyj 
przycisków przewijania na obrazie zegarka. Jeśli chcesz, aby wybrane informacje wyświetlały się 
kolejno automatycznie na ekranie podczas biegu, wybierz opcję „Auto Loop” (Automatyczna pętla).

Uwaga: Jeśli zegarek nie został wcześniej podłączony do pulsometru, dane dotyczące pulsu nie zostaną 
wyświetlone. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w rozdziale “Dodawanie informacji na temat 
tętna do danych biegu”. 

ULUBIONE STATYSTYKI 

   Ulubione statystyki to najbardziej istotne dane, który wyświetlają się podczas biegu. W rozwijanym 
polu wyboru możesz wybrać takie dane jak „distance” (dystans), „pace” (tempo) lub „speed” 
(prędkość), „average pace” (średnie tempo) lub „average speed” (średnia prędkość), „elapsed 
time” (dotychczasowy czas biegu), „manual laps” (ręczne oznaczanie okrążeń) lub „auto laps” 
(automatyczne oznaczanie okrążeń), „calories” (kalorie), „clock” (zegar) i „heart rate” (puls) (jeśli 
jesteś już podłączony do pulsometru).  

 DŹWIĘKI

 Zegarek sygnalizuje naciśnięcia przycisków, oznaczenia okrążeń, alarmy i ostrzeżenia za pomocą 
kilku różnych dźwięków. W menu możesz włączać lub wyłączać dźwięki, lub włączać je tylko 
podczas biegu (opcja „tylko podczas biegu”) (rys. 07)

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BIEGU

Powiadomienie dotyczące biegu: Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby zegarek przypominał 
Ci o konieczności pobiegania po dłuższym okresie bez ćwiczeń.

 Rys. 09 

ODWRÓCONY EKRAN

Odwrócony ekran: Możesz wybrać wyświetlanie białego tekstu na czarnym tle lub czarnego tekstu 
na białym tle.
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 Okrążenia i interwały można ustawić w programie Nike+ Connect (rys. 10). Jeśli nie chcesz śledzić 
okrążeń, wybierz opcję „wyłącz”. Aby oznaczać okrążenia stukając w ekran zegarka podczas 
biegu, wybierz opcję „Ręczne oznaczanie okrążeń”. Po wybraniu opcji „Automatyczne oznaczanie 
okrążeń”, zegarek będzie automatycznie oznaczał okrążenia za Ciebie (np. co milę).

  W przypadku treningu interwałowego wystarczy wybrać czas trwania lub dystans do 
przebiegnięcia w interwale biegu (np. co 2 minuty) i czas trwania odpoczynku (np. 1 minuta). 
Interwały biegu i odpoczynku mogą być ustawiane na podstawie przyrostu dystansu lub czasu.

  Uwaga: Możesz także włączać i wyłączać opcje oznaczania okrążeń i treningu interwałowego w samym 
zegarku (w menu zegarka wybierz „run” (bieg), a następnie „options” (opcje). 

 Zakładka Okrążenia i Interwały 

Sport Watch GPS

wersja 3.1.5

Pobrano informacje o wszystkich treningach.
POWERED BY

USTAWIENIA NIKEPLUS.COMPOMOC

Profil

Data i Czas

Dostosuj

Okrążenia/
Interwały

KAŻDE

BIEG ODPOCZYNEK

Wył. (podczas biegów nie będą oznaczane żadne okrążenia).

Automatyczne oznaczanie okrążeń

Interwały

2

1 1

MILE

MINUTY MINUTY

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH   

Ręczne oznaczanie okrążeń (stuknij ekran, aby oznaczyć okrążenie)

 Rys. 10 
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 Zlokalizowanie sygnału GPS może potrwać kilka minut, np. gdy biegasz w nowym miejscu i Twój 
zegarek musi ponownie ustanowić połączenie z satelitą.

  Aby rozpocząć bieg przed wykryciem sygnału GPS, możesz skorzystać z funkcji „quickstart” 
(szybki start). Dzięki niej, korzystając z czujnika Nike+ sensor (umieszczonego w bucie), możesz 
śledzić informacje dotyczące biegu.

  Tę opcję znajdziesz, wybierając kolejno: run (bieg) > Shoe Pod (czujnik w bucie) > on (włącz) > 
quickstart (szybki start). 

 Uwaga: W przypadku treningu z włączoną funkcją „quickstart” (szybki start), tempo biegu i przebiegnięty 
dystans będą zapisywane przez czujnik Nike+ sensor zainstalowany w bucie. 

 Umieść czujnik Nike+ Sensor pod wkładką lewego buta Nike+ ready shoe (buta z systemem 
Nike+). Czujnik Nike+ Sensor współpracuje z zegarkiem, aby na bieżąco śledzić dane Twojego 
biegu, gdy sygnał GPS jest słaby lub gdy biegasz w zamkniętych obiektach. 

 Funkcja „quickstart” (szybki start) 

 Obsługa czujnika Nike+ Sensor 

 Rys. 12 

 Rys. 11 
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 ŻYWOTNOŚĆ BATERII CZUJNIKA W BUCIE

  Czujnik ma wbudowaną baterię o żywotności ponad 1000 godzin pracy. Czujnik posiada 
wbudowany system monitorowania energii, co oznacza, że zużywa energię tylko podczas pracy 
(to jest wtedy, gdy wykrywa ruch).

  Gdy nie trenujesz, możesz zostawić czujnik w bucie, jednak należy pamiętać, że czujnik 
aktywuje się podczas chodzenia lub biegania. Jeśli zamierzasz nosić buty przez dłuższy czas 
nie trenując, zamiast czujnika zalecamy włożyć piankową wkładkę, aby oszczędzać żywotność 
baterii czujnika.

  Uwaga: Dodatkowy czujnik można kupić na stronie nikestore.com lub apple.com.

  WPROWADZANIE CZUJNIKA W TRYB UŚPIENIA 

 Domyślnie czujnik jest aktywny i włączony. Jeśli nie chcesz korzystać z czujnika przez długi 
czas lub przerwać transmisję danych z niego, możesz wprowadzić go w tryb uśpienia lub wyjąć 
z buta.

  Aby wprowadzić czujnik w tryb uśpienia: Długopisem lub rozprostowanym spinaczem naciśnij 
i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk Tryb uśpienia/Włączony. (rys. 13)

  Uwaga: Wprowadź czujnik w tryb uśpienia, zanim 
zabierzesz go na pokład samolotu, aby zachować 
zgodność z właściwymi przepisami prawnymi 
w tym zakresie.

  Aby ponownie aktywować czujnik: Długopisem lub rozprostowanym spinaczem naciśnij przycisk 
Tryb uśpienia/Włączony.

  Czujnik Nike+ Sensor jest również kompatybilny z opaską Nike+ SportBand, a także urządzeniami 
iPod nano, iPod Touch i iPhone.  

Przycisk usypiania / budzenia

 Rys. 13 
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 Rys. 14 

 Po naciśnięciu przycisku przewijania w górę lub w dół od aktualnej godziny, 
wejdziesz do głównego menu — „clock” (zegar), „run” (bieg), „history” (historia), 
„records” (rekordy) i „stopwatch” (stoper). 

Wybierz opcję „clock” (zegar), aby ustawić czas, datę, alarm i włączać lub 
wyłączać alarm.

 Rys. 15 

 Twój zegarek SportWatch GPS – główne menu 

run
history

stopwatch
records

clock

Aby zmienić czas, wybierz polecenie „Set Time” (Ustaw czas). Za pomocą przycisków przewijania 
wybierz godzinę, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie przewiń i naciśnij przycisk Wybierz, aby 
ustawić minuty. Gdy skończysz, naciśnij przycisk Wybierz, aby wrócić do głównego menu.

 Rys. 16 
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 Twój zegarek SportWatch GPS – główne menu 

 Rys. 17 

Aby zmienić datę, wybierz polecenie „Set Date” (Ustaw datę). Za pomocą przycisków przewijania 
wybierz miesiąc, naciśnij przycisk Wybierz, a następnie przewiń i naciśnij przycisk Wybierz, aby 
ustawić dzień i rok. Gdy skończysz, naciśnij przycisk Wybierz, aby wrócić do głównego menu.

Aby ustawić alarm, wybierz polecenie „Set Alarm” (Ustaw alarm). Alarm można ustawić za pomocą 
przycisków przewijania, a następnie należy nacisnąć przycisk Wybierz. Aby wrócić do głównego 
menu, ponownie naciśnij przycisk Wybierz.

Wybierz opcję „Alarm”, aby włączyć („on”) lub wyłączyć („off”) alarm.

 Rys. 18 

 Rys. 19 
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 Możesz zmienić ustawienia interwałów („intervals”) z wyłączonych („off”) na włączone („on”). 
Zegarek zastosuje interwały ustawione w zakładce Ustawienia własne w programie Nike+ 
Connect. Po włączeniu opcji interwałów, gdy rozpocznie się odliczanie czasu biegu, na głównym 
ekranie wyświetli się komunikat „run” (bieg), a następnie wyświetli się zegar odliczający czas 
interwału. Zegary biegu („Run”) i odpoczynku („Rest”) będą się kolejno przełączać do czasu 
osiągnięcia zamierzonego celu.

  Uwaga: Nie można korzystać z opcji okrążeń i interwałów równocześnie.

  Na ekranie „Options” („Opcje”) możesz także połączyć się z nowym czujnikiem Nike+ Sensor 
lub pulsometrem. 

 Rys. 22 

 W menu „Options” (Opcje) możesz zmieniać swoje ustawienia dotyczące okrążeń („laps”), 
wyłączając tę opcję („off”), wybierając oznaczanie automatyczne („auto”) lub ręczne („manual”). 
Po wybraniu opcji „auto” (oznaczanie automatyczne), zegarek będzie automatycznie oznaczał 
okrążenia na podstawie parametrów dystansu lub czasu wybranych w zakładce Ustawienia własne 
w programie Nike+ Connect. Opcja „manual” (oznaczanie ręczne) umożliwia oznaczanie okrążeń 
po każdorazowym stuknięciu w ekran. 

 Rys. 21 

 Opcja „Run” (bieg) umożliwia rozpoczęcie biegu. Możesz także wybrać czujniki do wykorzystania 
podczas biegu, opcje dotyczące okrążeń lub ustawić preferencje dla interwałów. Aby włączyć lub 
wyłączyć GPS, po prostu przewiń do opcji GPS, a następnie naciśnij przycisk wyboru i wybierz 
opcję „on” (włącz) lub „off” (wyłącz). Aby aktywować czujnik Nike+ Sensor, wykonaj te same kroki 
dla opcji „Shoe Pod” (czujnik w bucie). 

 Rys. 20 
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 Na ekranie „History” (Historia) można przejrzeć informacje dotyczące maks. 50 ostatnich biegów, 
przy czym najnowsze biegi wyświetlają się u góry. Na ekranie pojawi się data i dystans każdego 
biegu. Po podświetleniu danego biegu z listy, wszystkie dane dotyczące tego konkretnego biegu 
automatycznie przewiną się przez ekran. Po naciśnięciu przycisku Wybierz po dla podświetlonego 
biegu, możesz przejrzeć wszystkie dane na tym ekranie.

  Uwaga: Jeśli bieg ma na celu tylko badanie pulsu, zamiast dystansu wyświetlą się dane dotyczące 
spalonych kalorii. 

 Na ekranie „Records” (Rekordy) znajdują się informacje na temat całego dotychczas 
przebiegniętego przez Ciebie dystansu (w milach), najszybciej przebiegniętej mili i kilometra, 
najszybciej przebiegniętych 5 km i 10 km, najszybciej przebiegniętego półmaratonu i maratonu 
oraz najdłuższego biegu. Zegarek pobiera te rekordy bezpośrednio z Twojego konta na stronie 
nikeplus.com. Rekordy przewiną się automatycznie lub możesz je przejrzeć za pomocą 
przycisku przewijania. 

Wybierz opcję „Stopwatch” (Stoper), aby móc korzystać z zegarka jako stopera. Tylko stukając 
w ekran możesz rozpocząć, zakończyć, przerwać na jakiś czas lub oznaczyć do 50 okrążeń. 
Po zakończeniu ćwiczeń możesz sprawdzić całkowity czas biegu, najlepszy czas okrążenia, średni 
czas okrążenia lub czasy poszczególnych okrążeń. Te dane będą zapisane w Twoim zegarku, 
dopóki go nie zresetujesz. Ćwiczenia zapisane z użyciem stopera nie będą przesyłane na stronę 
nikeplus.com.

 Rys. 23 

 Rys. 2 4

 Rys. 25 
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 Rys. 26 

Podczas biegu, korzystając z przycisku przewijania, możesz klikać w ramach statystyk (u góry 
wyświetlacza) i sprawdzać następujące informacje: „elapsed time” (dotychczasowy czas biegu), 
„distance” (dystans), „current pace” (aktualne tempo biegu), „average pace” (średnie tempo), „speed” 
(prędkość), „average speed” (średnią prędkość), „calories burned” (spalone kalorie), „lap time” (czas 
okrążenia) (po włączeniu opcji okrążeń), „time of day” (godzinę), „heart rate” (puls) (podany w bpm, czyli 
liczbie uderzeń serca na minutę, jeśli korzystasz z pulsometru) oraz „Run/Rest counters” (zegary biegu/
odpoczynku) (po włączeniu trybu interwałów). 

  Uwaga: Możesz skonfigurować swoje dane w zakładce Ustawienia własne w programie Nike+ Connect. 

 Przeglądanie danych 

0 MI

DISTANCE

/MI38 3

Stat Loop

MI02

pace

avg pace

speed

distance

elapsed

lap time

calories

clock

avg speed



22Instrukcja obsługi opaski Nike+ SportWatch GPS

 W przypadku niskiego stanu baterii lub małej ilości pamięci włączy się alarm. Usłyszysz 
trzy dźwięki, a wyświetlacz będzie podświetlony przez 5 sekund. Pojawi się także jeden 
z następujących komunikatów: Low Memory (Mało pamięci), Memory Full (Pamięć pełna) 
i/lub Low Battery (Niski stan baterii). Aby zignorować alarm, raz naciśnij przycisk Wybierz. 

 Gdy zobaczysz któryś z tych komunikatów lub usłyszysz te alarmy, podłącz zegarek do
portu USB w swoim komputerze i prześlij do komputera informacje dotyczące biegów i/lub 
naładuj baterię. Te trzy komunikaty alarmowe mogą się wyświetlić także po zakończeniu biegu.

  Uwaga: Alarmy włączą się tylko wtedy, gdy w zakładce Ustawienia własne w programie Nike+ Connect 
włączony jest dźwięk. 

 Ostrzeżenia 

 Komunikat „Low Memory” (Mało pamięci) wyświetla się, gdy ilość 
danych w pamięci zegarka jest bliska maksymalnej pojemności 
pamięci. Nadal możesz rozpocząć bieg, jednak podczas biegu 
prawdopodobnie osiągniesz maksymalną pojemność pamięci, 
w którym to przypadku bieg zostanie zakończony i informacje 
dotyczące biegu zostaną zapisane. 

 Komunikat „Memory Full” (Pamięć pełna) może się pojawić, gdy 
spróbujesz rozpocząć bieg bez żadnego wolnego miejsca w pamięci. 
Zostaniesz automatycznie przekierowany na poprzedni ekran. Należy 
zapisać swoje dane w komputerze, aby usunąć je z zegarka i zwolnić 
miejsce w pamięci.

 

 Komunikat „Low Battery” (Niski stan baterii) wyświetli się, gdy 
poziom naładowania baterii jest równy lub niższy od jednogodzinnej 
rezerwy jej pamięci. Zanim bateria się wyczerpie, masz około jednej 
godziny biegu.

 

 Rys. 27 

 Rys. 28 

 Rys. 29 
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 Możesz śledzić dane dotyczące Twojego pulsu po podłączeniu zegarka do pulsometru 
(np. nadajnika Polar Wearlink+ Transmitter, sprzedawanego odrębnie). Obszary z elektrodami na 
wewnętrznej stronie paska wykrywają Twój puls, a pulsometr wysyła te dane do zegarka (rys. 30).

  ZAKŁADANIE PULSOMETRU 

1.  Zmocz obszary z elektrodami (po wewnętrznej stronie), umieszczając je pod bieżącą wodą. 
(rys. 31)

2.   Przyczep nadajnik do paska, dostosowując jego długość tak, aby można było go wygodnie 
nosić wokół klatki piersiowej. (rys. 32)

3.   Załóż pasek wokół klatki piersiowej i dostosuj jego długość tak, aby umieścić go tuż pod 
mięśniami klatki piersiowej, a następnie połącz oba końce paska haczykiem. (rys. 33)

4.   Sprawdź, czy obszary z elektrodami są mocno przyciśnięte do skóry, a logotypy na nadajniku 
znajdują się w środkowym, pionowym położeniu. (rys. 34) 

 Rys. 31 

 Rys. 33 

 Rys. 32 

 Rys. 34 

 Dodawanie danych dotyczących pulsu do danych biegu 

 Rys. 30 

Nadajnik

Elektroda
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 PODŁĄCZANIE NADAJNIKA DANYCH DOTYCZĄCYCH PULSU DO ZEGARKA

  Przed pierwszym użyciem nadajnika danych dotyczących pulsu musisz podłączyć go do opaski 
Nike+ SportWatch GPS. 

 Kliknij polecenia: run (bieg) > Options (Opcje) > New Sensor (Nowy czujnik). Na ekranie pojawi 
się komunikat „looking for sensor” („wyszukiwanie czujnika”), a następnie komunikat „walk around” 
(„przejdź niewielki dystans”). Po podłączeniu nadajnika danych dotyczących pulsu, pojawi się ikona 
w kształcie serca oraz komunikat „Sensor Found” („Wykryto czujnik”).

  BIEGANIE Z NADAJNIKIEM DANYCH DOTYCZĄCYCH PULSU I ZEGARKIEM 

 Możesz skorzystać z czujnika w bucie i nadajnika danych dotyczących pulsu, aby uzyskać jak 
najwięcej informacji o swoim biegu (tempo, dystans, czas, spalone kalorie oraz liczba uderzeć 
serca na minutę).

  Załóż pulsometr zgodnie z powyższą instrukcją.

  Przejdź do głównego menu zegarka, wybierz opcję „run” (bieg) i sprawdź, czy na Twojej klatce 
piersiowej znajduje się nadajnik danych dotyczących pulsu. Zanim pojawi się w Twoim menu, 
musi on wcześniej zostać podłączony do Twojego zegarka. Kliknij polecenie „continue” (dalej), 
a zegarek połączy się z właściwym czujnikiem (GPS, czujnikiem w bucie i/lub pulsometrem). 
Po podłączeniu czujników, wybierz polecenie „start”, aby rozpocząć bieg. W ramach informacji 
dotyczących biegu wyświetli się liczba uderzeń serca na minutę (bpm).

  Uwaga: Odłącz złącze od paska i po każdym użyciu przemyj pasek pod bieżącą wodą. Susz i 
przechowuj pasek i złącze oddzielnie. Pierz pasek regularnie w pralce w temperaturze 40°C/104°F 
lub przynajmniej po co piątym użyciu. 

 Rys. 35 

 Rys. 36 
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 TRENINGI TYLKO Z DANYMI DOTYCZĄCYMI PULSU

  Możesz biegać tylko z nadajnikiem danych dotyczących pulsu, aby uzyskać dane dotyczące liczby 
uderzeń serca na minutę, spalonych kalorii i czasu biegu.

  Przewiń do biegu i sprawdź, czy włączona jest („on”) opcja „heartrate” (puls), a następnie 
kliknij polecenie „continue” (dalej). Na ekranie zegarka pojawi się komunikat „linking sensors” 
(„podłączanie czujników”). Gdy zegarek wykryje Twój pulsometr, na ekranie wyświetli się 
komunikat „Sensor Found!” („Wykryto czujnik!”). 

 Po wykryciu czujnika tętna, wyświetli się komunikat „ready” („gotowy”). Kliknij polecenie „start”, aby 
rozpocząć trening. Podczas biegu puls będzie podawany jako liczba uderzeń serca na minutę (bpm).

  Uwaga: Aby wyłączyć pulsometr, przejdź do pozycji „run” (bieg), następnie wybierz „Heartrate” (puls) 
i opcję „off” (wyłącz).  

 Rys. 37 
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 BIEGANIE NA DWORZE 

 Jeśli zamierzasz biegać na dworze bez czujnika w bucie, przejdź do głównego menu i wybierz 
polecenie „run” (bieg). Ikona satelity będzie migać, dopóki zegarek nie wykryje sygnału 
satelitarnego, a następnie wyświetli się komunikat „Ready” („Gotowy”). Kliknij „start”, aby 
rozpocząć bieg. (Więcej informacji na ten temat na stronie 28). 

 Jeśli zamierzasz biegać na dworze z czujnikiem w bucie, wybierz kolejno: run (bieg) > Shoe Pod 
(czujnik w bucie) > on (włącz) > continue (dalej). Ikony satelity i buta będą migać do czasu 
ustanowienia połączenia. Gdy zobaczysz komunikat „Ready” („Gotowy”), naciśnij „start”, aby 
rozpocząć bieg. Zastosowanie czujnika Nike+ Sensor na dworze zwiększy dokładność pomiarów, 
jeśli sygnał GPS jest słaby (np. w gęstym listowiu czy w tunelu). 

 Rozpoczynanie biegu 

 Rys. 38 

 Rys. 39 
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 BIEGANIE W BUDYNKACH

  W przypadku biegania w budynkach, wykrycie sygnału GPS będzie trudne, więc należy 
skorzystać z czujnika w bucie. Sprawdź, czy masz czujnik pod wkładką buta Nike+ ready shoe 
(buta z systemem Nike+). 

 Wybierz kolejno: run (bieg) > Shoe Pod (czujnik w bucie) > on (włącz) > continue (dalej). 
A następnie wybierz: run (bieg) > GPS > off (wyłącz). Ikona buta będzie migać do czasu 
ustanowienia połączenia. Po wyświetleniu się komunikatu „Ready” („Gotowy”), naciśnij 
„start”, aby rozpocząć bieg.  

 Po skorzystaniu z tego skrótu, bieg rozpocznie się z ustawieniami podanymi dla ostatniego biegu.

  Możesz natychmiast zakończyć bieg, gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk Wybierz przez 
3 sekundy.  

Gdy naciśniesz i przez 3 sek. 
przytrzymasz przycisk Wybierz, 
możesz obejść menu i rozpocząć 
bieg z ekranu zegara.

 Rys. 40 

 Rys. 41 

3 sek.
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 Aby zwiększyć ogólną dokładność i zapisać każdy etap biegu, włącz GPS i czujnik w bucie “on” (włącz). 
Może to być pomocne podczas biegu w tunelu lub lesie, gdzie sygnał satelitarny może czasowo zaniknąć.

  Domyślnie funkcja GPS jest “on” (włączona). Jeśli chcesz ją wyłączyć, wybierz kolejno: run (bieg) > GPS 
> off (wyłącz).

  Aby połączyć się z czujnikiem w bucie, wybierz kolejno: run (bieg) > Shoe Pod (czujnik w bucie) > 
on (włącz).  

 Uwaga: Możesz połączyć swój zegarek z maksymalnie 7 innymi czunikami w bucie i 7 innymi pulsometrami. 
(Wybierz kolejno: run (bieg) > Options (Opcje) > New Sensor (Nowy czujnik)). 

 Jeśli utracisz połączenie z czujnikiem, zegarek automatycznie przejdzie w stan wstrzymania. Jeśli stan 
wstrzymania będzie trwał przez kolejne 30 minut, zegarek zakończy bieg.  

 Aby na chwilę przerwać bieg, naciśnij przycisk Wybierz. Jeśli przerwa została zrobiona celowo, 
Twój zegarek zakończy bieg po 30 minutach. 

 podświetl czujnik, a 
następnie naciśnij przycisk 
Wybierz, aby go włączać 
(„on”) i wyłączać („off”). 

 Bieganie z urządzeniem GPS i czujnikiem w bucie 

 Utrata połączenia z czujnikiem 

 Przerwa w biegu 

 Rys. 42 
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 Aby zakończyć bieg, naciśnij przycisk Wybierz, przewiń do pozycji „end” (zakończ) i ponownie 
naciśnij przycisk Wybierz. Wyświetli się podsumowanie informacji o biegu oraz wszystkie Twoje 
osobiste rekordy.  

 Możesz użyć skrótu, aby zakończyć bieg – naciśnij i przez 3 sek. 
przytrzymaj przycisk Wybierz.

  AUTOKALIBRACJA

  Czujnik w bucie jest kalibrowany automatycznie z wykorzystaniem GPS. Aby skalibrować swój 
czujnik w bucie, musisz pobiegać na dworze przez co najmniej pół mili w miejscu, w którym jest 
silny sygnał GPS. Kalibracja będzie się poprawiać z czasem. 

 Zakończenie zapisu informacji o biegu 

 Rys. 43 
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 Zegarek wyświetla dane dla 50 ostatnich biegów. 

 Z głównego menu przewiń do pozycji „history” (historia), aby wyświetlić swoje biegi w odwrotnym 
porządku chronologicznym. Wyświetli się data i dystans każdego biegu oraz, po podświetleniu 
danego biegu, na ekranie automatycznie przewiną się inne dane statystyczne.

  Aby wyświetlić podsumowanie informacji dotyczących Twojego biegu, naciśnij przycisk Wybierz.

  Uwaga: W przypadku biegów tylko z danymi dotyczącymi pulsu, zamiast dystansu wyświetli się 
liczba kalorii. 

 Po biegu 

 Przeglądanie historii biegu 

 Rys. 44 

mi

/mi

cal

3.57
7'08"
854

653452
21.23 mi

3.57 mi

3.57 mi

9.66 mi

1.85 mi

1.02 mi

done 
Dec 

Dec 
Dec 
Dec 

Dec 

Nov

17
15
15
10
03
30

run
history

stopwatch
records

clock



31Instrukcja obsługi opaski Nike+ SportWatch GPS

 Gdy dźwięk jest włączony i jest zbyt mało pamięci lub bateria się wyczerpuje, po zakończeniu 
biegu możesz usłyszeć alarm.

  Usłyszysz trzy dźwięki, a następnie wyświetli się jeden z poniższych ekranów: Low Memory 
(Mało pamięci), Memory Full (Pamięć pełna) lub Low Battery (Niski stan baterii).

  Wybierz „ok”, a następnie podłącz zegarek do portu USB w swoim komputerze, aby 
przesłać informacje dotyczące biegu na stronę nikeplus.com i zwolnić miejsce w pamięci, 
lub naładować baterię. 

 Zegarek zapisuje Twoje osobiste rekordy bez względu na to, czy zostały zapisane w zegarku przez 
Ciebie osobiście, czy za pośrednictwem innego urządzenia z systemem Nike+. 

 Po pierwszym podłączeniu zegarka do portu USB w komputerze i zalogowaniu się na stronie 
nikeplus.com, zegarek automatycznie zsynchornizuje Twoje osobiste rekordy dotyczące: 
najszybciej przebiegniętej mili, najszybciej przebiegniętego dystansu 5 km i 10 km oraz 
najdłuższego biegu.

  Jeśli po biegu uzyskasz swój nowy osobisty rekord, na ekranie zegarka wyświetli się komunikat 
z gratulacjami.

  Swoje osobiste rekordy można przeglądać na ekranie „records” (rekordy) w głównym menu. 

 Rys. 45 

 Alarmy potreningowe 

 Osobiste rekordy 
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 Po zapisaniu swojego biegu możesz przesłać informacje dotyczące treningu na stronę nikeplus.com, 
na której możesz sprawdzić swoje postępy, wyznaczać cele, rzucać wyzwania innym biegaczom, 
sprawdzić, gdzie biegałeś i znaleźć świetne trasy biegowe. Na zegarku można zapisać informacje 
z 15 godzin biegu. 

1.  Po zapisaniu swoich biegów podłącz zegarek do portu USB w swoim komputerze 
z zainstalowanym programem Nike+ Connect. Przed podłączeniem złącza USB do komputera 
sprawdź, czy jest on suchy.

2.   Program Nike+ Connect uruchomi się automatycznie i zapisze informacje na temat biegu 
na stronie nikeplus.com.

3.   Okno wyszukiwarki otworzy się automatycznie i przekieruje Cię na stronę nikeplus.com. 
W tym samym czasie w pasku statusu programu Nike+ Connect pojawi się komunikat 
„Pobrano informacje o wszystkich treningach”.

4.   Na stronie nikeplus.com możesz śledzić swoje postępy, rzucać wyzwania znajomym, 
dzielić się postępami z wykorzystaniem portali Facebook oraz Twitter itp.

  Uwaga: Jeśli nie zostanie wykryte żadne połączenie z Internetem, w głównym oknie programu pojawi się 
komunikat „Nie ustanowiono połączenia z Internetem”. Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie 
spróbować ustanowić połączenie.

5.   Jeśli nie można ustanowić połączenia z Internetem lub strona nikeplus.com nie odpowiada, 
program Nike+ Connect uszereguje biegi w Twoim zegarku SportWatch do późniejszego 
pobrania i wyczyści pamięć zegarka w celu zapisu dalszych biegów. Biegi te nie będą 
widoczne na stronie nikeplus.com do czasu ustanowienia połączenia z Internetem. 

 Przesyłanie danych na stronę nikeplus.com 

 Rys. 46 
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 Po biegu jego trasa zostanie automatycznie przesłana na stronę nikeplus.com. Możesz sprawdzić, 
gdzie i jak szybko biegałeś, podbiegi i zbiegi, a także liczbę okrążeń i międzyczasy dla biegów. 
Na stronie nikeplus.com można również wyszukiwać świetne trasy biegowe, wyznaczać własne 
cele i rzucać wyzwania znajomym. 

 Na stronie nikeplus.com można zapoznać się z różnymi sposobami wykorzystywania map. 

 Korzystanie z map 

 Rys. 47 
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 Aktualizacja zegarka SportWatch GPS i programu Nike+ Connect jest prosta. Po każdym podłączeniu 
paska zegarka do portu USB w Twoim komputerze, program Nike+ Connect sprawdzi dostępność 
nowego wbudowanego oprogramowania (aktualizacje dla zegarka) i nowego programu (aktualizacje 
Nike+ Connect). 

 Jeśli aktualizacje programu Nike+ Connect są dostępne, pojawi się komunikat „Dostępna jest nowa 
wersja programu Nike+ Connect. Czy chcesz ją teraz pobrać i zainstalować?”. Kliknij przycisk Update 
(Aktualizuj), aby zaktualizować program. 

 W razie dostępności nowych aktualizacji oprogramowania zegarka Nike+ SportWatch, pojawi się 
komunikat z prośbą o dokonanie aktualizacji.

  Aktualizacji można dokonać od razu, gdy zostaną udostępnione lub później.

  Aby odświeżyć połączenie zegarka z satelitą GPS, należy często podłączać zegarek do komputera 
z zainstalowanym programem Nike+ Connect. Najnowsze dane staelitarne zostaną automatycznie 
przesłane do Twojego zegarka za pośrednictwem programu. 

 Pozostałe instrukcje 

 Aktualizacje 

 Aktualizacja programu Nike+ Connect 

 Aktualizacja zegarka 
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 Możesz przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne za pośrednictwem programu Nike+ Connect. 
Wystarczy podłączyć zegarek do portu USB w swoim komputerze i na głównym ekranie kliknąć 
polecenie „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Ustawienia użytkownika, godzina, informacje na 
temat kalibracji i „tygodniowe” dane dotyczące dystansu zostaną usunięte z zegarka SportWatch.

  Uwaga: Dane przesłane wcześniej na stronę nikeplus.com nie zostaną usunięte.

  Jeśli nosisz zegarek, a on nie reaguje, możesz spróbować przeprowadzić tzw. miękki reset. 
Równocześnie naciśnij i przez 5 sek. przytrzymaj przycisk przewijania (w pozycji do góry) i przycisk 
Wybierz. Wyświetli się najnowsza wersja wbudowanego oprogramowania, a następnie aktualna 
godzina. Wszystkie informacje dotyczące biegów zostaną zapisane.

  Uwaga: W przypadku zresetowania zegarka podczas biegu, zapis danych zostanie automatycznie 
wstrzymany, ale informacje dotyczące treningu będą nadal przechowywane w pamięci zegarka.

  Uwaga: Nie można zresetować zegarka, gdy jest on podłączony do portu USB w komputerze. 

 Na zegarku można zapisać informacje z 15 godzin biegu. Więcej informacji na temat stanów 
pamięci i baterii można znaleźć w rozdziale niniejszej instrukcji obsługi zatytułowanym „Alarmy”.  

 Resetowanie ustawień zegarka Nike+ SportWatch 

 Informacje dotyczące pamięci 

 Rys. 48 
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 Czas pełnego ładowania baterii wynosi co najmniej 2 godziny. Baterię zegarka można naładować, 
podłączając ją do portu USB w komputerze. Bateria wyczerpie się po ok. 9 godzinach biegu, 
po czym należy ją naładować.

  Stan baterii można także sprawdzić na ikonie na wyświetlaczu czasu zegarka. Stan baterii na 
ikonie baterii zmienia się ze stanu wyczerpania do stanu pełnego naładowania, wskazując poziom 
naładowania baterii.

  Poziom naładowania baterii można w dowolnej chwili sprawdzić w programie Nike+ Connect. 
Informacje o stanie baterii można znaleźć na ikonie w lewym dolnym rogu głównego okna. 

 Ładowanie baterii 

 Dane techniczne 

 DANE TECHNICZNE ZEGARKA NIKE+ SPORTWATCH

  Zegarek jest wyposażony w akumulator litowo-polimerowy przeznaczony do wielokrotnego 
ładowania. W trybie czuwania w pełni naładowana bateria umożliwia pracę urządzenia przez 
maks. 70 dni, a w przypadku użycia GPS i włączenia czujnika z urządzeniem można biegać maks. 
9 godzin.

•   Wodoszczelność do 5 atmosfer.

•   Zakres temperatur dla standardowej pracy urządzenia wynosi od -20°C do +60°C.

  Uwaga: czujnik po połknięciu może spowodować uduszenie. Przechowywać poza zasięgiem 
dzieci w wieku do trzech lat.

  Uwaga: Nie należy otwierać lub demontować 
czujnika, ani wyjmować z niego baterii. Urządzenie 
wewnątrz nie zawiera części przeznaczonych do 
obsługi przez użytkownika. 
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 Gwarancja zegarka Nike+ SportWatch
  JEDNOROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA

  Firmy Nike* i TomTom* gwarantują, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych lub 
produkcyjnych, w normalnych warunkach użytkowania, przez okres jednego roku od dnia zakupu. 
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej pielęgnacji 
lub niewłaściwego postępowania z produktem, wypadków, modyfikacji, nieuprawnionych napraw, 
normalnego zużycia lub innych przyczyn niestanowiących wad materiałowych lub produkcyjnych. 
W przypadku wykrycia wady należy zwrócić produkt wraz z pokwitowaniem zakupu do 
miejsca zakupu.

  W przypadku wady ukrytej, według własnego uznania naprawimy lub wymienimy produkt 
bezpłatnie, bądź dokonamy zwrotu jego ceny. Produkt jest dostarczany „W TAKIM STANIE, 
W JAKIM JEST I Z WSZELKIMI WADAMI”, a spółki Nike i TomTom niniejszym wyłączają 
wszelkie inne gwarancje, warunki oraz świadczenie lub brak świadczenia pomocy lub innych 
usług, informacji, oprogramowania i powiązanej zawartości w ramach produktu lub w inny 
sposób wynikający z użycia produktu.

  Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszystkie inne wyraźne i dorozumiane gwarancje 
dowolnego charakteru, których zastosowanie zostaje niniejszym wyłączone. W żadnym 
przypadku firmy Nike lub TomTom nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, 
pośrednich, incydentalnych lub wynikowych szkód związanych z użyciem produktu, a każda 
kwota odszkodowania jest ograniczona do ceny zakupu. Żadna inna osoba lub spółka nie jest 
upoważniona do wprowadzania zmian w niniejszej ograniczonej gwarancji, a sprzedawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za inne gwarancje lub rękojmie.

  Niektóre kraje/stany w obrębie EOG nie dopuszczają ograniczeń w zakresie czasu trwania 
gwarancji dorozumianej lub wyłączenia szkód incydentalnych lub wynikowych, w związku z czym 
powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do tego produktu. Niniejsza gwarancja 
określa szczególne prawa, a klient może mieć także inne prawa obowiązujące w danym kraju/
stanie lub w obrębie EOG. Powyższe postanowienia są bez uszczerbku dla innych praw, które 
mogą wynikać z właściwych przepisów prawnych danego kraju. Gwarancja obejmuje wyłącznie 
produkty zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Nike lub TomTom.

   *W krajach europejskich Nike oznacza spółkę Nike European Operations Netherlands B.V. 
z siedzibą pod adresem: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Holandia, a TomTom oznacza 
spółkę TomTom International BV, z siedzibą pod adresem: Oosterdoksstraat 114, 1011 DK, 
Amsterdam, Holandia. 

 Gwarancja 
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 Więcej informacji, serwis i pomoc techniczna 

 Aby skorzystać z serwisu i pomocy technicznej, a także wejść na forum tematyczne, obejrzeć 
samouczki i ściągnąć oprogramowanie przejdź na naszą stronę: www.nikeplus.com/downloads 
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 Informace o shodě

  Overensstemmelsesoplysninger

  Informationen zur Konformität

  Vastavusinformatsioon

  Información en cumplimiento de la normativa

  Πληροφορίες συμμόρφωσης

  Informations de conformité

  Informazioni di conformità

  Informācija par saskaņotību

  Prie˛iūros informacija

  Informatie over naleving van de voorschriften

  Informazzjoni dwar konformità

  A szabályok betartásával kapcsolatos tudnivalók

  Zgodność z przepisami

  Informações de conformidade

  Informacije o skladnosti

  Informácie o splnení zákonných požiadaviek

  Vaatimustenmukaisuus

  Information om lämplig hantering

  Upplýsingar um samræmi

  Informasjon

  

 

  

  
  Nota de conformidad

  Notas de cumprimento anexas

 

   United States:
  This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions
(1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause
undesired operation.

  FCC WARNING: any changes or modifi cations not 
expressly approved by the party responsible for 
compliance. could void the user’s authority to operate
this equipment under FCC regulations.

  Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

  —Reorient or relocate the receiving antenna.

  —Increase the separation between the equipment
and receiver.

  —Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.

  —Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

  Note: The Transmitters within this device must not be 
co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.

 

   EU (European Union): Declaration
of Conformity with Regard to the
EU Directive 1995/5/EC

  Česky [Czech]: Nike tímto prohlašuje, že tento Nike+ 
SportWatch GPS je ve shodě se základními požadavky 
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

  Dansk [Danish]: Undertegnede Nike erklærer herved,
at følgende udstyr Nike+ SportWatch GPS overholder 
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF.

  Deutsch [German]: Hiermit erklärt Nike, dass sich das 
Gerät Nike+ SportWatch GPS in Übereinstimmung mit 
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 
befi ndet.

  Eesti [Estonian]: Käesolevaga kinnitab Nike seadme 
Nike+ SportWatch GPS vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele.

 Compliance Information 



40Instrukcja obsługi opaski Nike+ SportWatch GPS

  English: Hereby, Nike, declares that this Nike+ 
SportWatch GPS is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC.

  Español [Spanish]: Por medio de la presente Nike 
declara que el Nike+ SportWatch GPS cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

  Ελληνική [Greek]: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Nike ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΟΤΙ Nike+ SportWatch GPS ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

  Français [French]: Par la présente Nike déclare que 
l’appareil Nike+ SportWatch GPS est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.

  Italiano [Italian]: Con la presente Nike dichiara che 
questo Nike+ SportWatch GPS è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite 
dalla direttiva 1999/5/CE.

  Latviski [Latvian]: Ar šo Nike deklarē, ka Nike+ 
SportWatch GPS atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām 
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

  Lietuvių [Lithuanian]: Šiuo Nike deklaruoja, kad šis
Nike+ SportWatch GPS atitinka esminius reikalavimus 
ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

  Nederlands [Dutch]: Hierbij verklaart Nike dat het
toestel Nike+ SportWatch GPS in overeenstemming 
is met de essentiële eisen en de andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

  Malti [Maltese]: Hawnhekk, Nike, jiddikjara li dan Nike+ 
SportWatch GPS jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fi d-Dirrettiva 
1999/5/EC.

  Magyar [Hungarian]: Alulírott, Nike nyilatkozom, hogy 
a Nike+ SportWatch GPS megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
elõírásainak.

  Polski [Polish]: Niniejszym Nike oświadcza, że Nike+ 
SportWatch GPS jest zgodny z zasadniczymi wymogami 
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC.

  Português [Portuguese]: Nike declara que este Nike+ 
SportWatch GPS está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

  Slovensko [Slovenian]: Nike izjavlja, da je ta Nike+ 
SportWatch GPS v skladu z bistvenimi zahtevami in 
ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

  Slovensky [Slovak]: Nike týmto vyhlasuje, že Nike+ 
SportWatch GPS spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

  Suomi [Finnish]: Nike vakuuttaa täten että Nike+ 
SportWatch GPS tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen.

  Svenska [Swedish]: Härmed intygar Nike att denna 
Nike+ SportWatch GPS står I överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

  Íslenska [Icelandic]: Hér með lýsir Nike yfi r því að Nike+ 
SportWatch GPS er í samræmi við grunnkröfur og aðrar 
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

  Norsk [Norwegian]: Nike erklærer herved at utstyret 
Nike+ SportWatch GPS er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF.

  
  Tento produkt obsahuje baterii, která není přístupná 
uživateli. Nepokoušejte se otevřít plášť – v opačném 
případě může dojít ke ztrátě dat a k ohrožení výkonu.
V případě nesprávné likvidace mohou látky obsažené
v tomto produktu a/nebo jeho baterii poškodit životní 
prostředí a/nebo lidské zdraví. Značka popelnice na 
tomto produktu ukazuje, že tento produkt nesmí být 
likvidován společně s domácím odpadem. Buďte 
odpovědní a odevzdejte použitý produkt v nejbližší 
sběrně odpadu pro další recyklaci. Informace o nejbližší 
sběrně vám poskytne prodejce, u kterého jste produkt 
zakoupili, nebo obecní úřad.

  Dette produkt indeholder et batteri, brugeren ikke har 
adgang til. Forsøg ikke at åbne kassen, da dette kan 
medføre tab af data og forringet ydeevne. Stoffer i dette 
produkt og/eller dets batteri kan være farlige for miljøet 
og/elle helbredet, hvis de bortskaffes på en forkert måde. 
Billedet af affaldskurven i en cirkel på produktet viser, 
at det ikke bør bortskaffes med husholdningsaffald.
Lev op til dit ansvar og afl ever det ved den nærmeste 
genbrugsstation for at sikre, at det bliver genbrugt.
Den nærmeste genbrugsstation kan du få oplyst af
den forhandler, der har solgt produktet til dig, eller hos 
din kommune.

  Dieses Produkt enthält eine Batterie, die vom Benutzer 
nicht ausge tauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, 
das Gehäuse zu öffnen, da dies zu Datenverlust bzw. zu 
einer verminderten Leistung führen kann. Die in diesem 
Produkt bzw. dessen Batterie enthaltenen Stoffe können 
bei unsachgemäßer Entsorgung Umwelt- bzw. 
Gesund  heitsschäden verursachen. Das Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Produkt 
bedeutet, dass es gesondert und nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte handeln Sie 
verantwortungsvoll und entsorgen Sie das Produkt über 
eine Sammelstelle in Ihrer Nähe. Nähere Informationen 
über die Standorte der Sammelstellen erhalten Sie bei 
Ihrem Händler oder bei Ihrer Gemeinde.
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  Käesolevas tootes on patareid, millele kasutaja ligi ei 
pääse. Ärge üritage korpust avada, vastasel juhul võivad 
andmed kaotsi minna ja jõudlus ohtu sattuda. Käesolevas 
tootes ja/või selle patareis sisalduvad ained võivad 
kahjustada keskkonda ja/või inimeste tervist kui nende 
äraviskamine ei toimu nõuetekohaselt. Käesolevale 
tootele joonistatud prügikast tähendab, et toodet ei tohi 
ära visata koos olmeprügiga. Palun olge kohusetundlik
ja viige seade käitlemise kindlustamiseks lähimasse 
käitlusjaama. Kohaliku kogumispunkti leidmiseks võtke 
ühendust poega, kust te toote ostsite või kohaliku 
omavalitsusega.

  This product contains a battery that is not user 
accessible. Do not attempt to open the case, otherwise 
data may be lost and performance compromised. 
Substances contained in this product and/or its battery 
may damage the environment and/or human health if 
disposed of improperly. The wheeled bin on this product 
indicates that it should not be disposed of together with 
household waste. Please be responsible and take it to 
your nearest recycling collection point to ensure it is 
recycled. To locate your nearest collection point, contact 
the retailer where you made your purchase or your local 
municipality.

  Este producto contiene una batería no accesible para 
el usuario. No intente abrir el aparato, porque esto 
puede originar la pérdida de datos y poner en peligro 
el funcionamiento. Las sustancias que contiene este 
producto y/o su batería pueden provocar daños al medio 
ambiente y/o a la salud humana si no se desechan 
adecuadamente. El icono del cubo de basura con ruedas 
indica que este producto no debe desecharse junto a los 
residuos domésticos. Por favor, sea responsable y llévelo 
al punto de reciclaje más cercano. Para averiguar dónde 
se encuentra su punto de reciclaje más cercano, 
contacte con el establecimiento donde realizó la compra 
o con las autoridades de su municipio.

  Το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρία στην οποία 
η πρόσβαση δεν είναι δυνατή από το χρήστη. 
Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη, 
διαφορετικά μπορεί να σημειωθεί απώλεια 
δεδομένων και υποβάθμιση της απόδοσης. Οι 
ουσίες που περιέχονται στο παρόν προϊόν ή/και 
τις μπαταρίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση 
ακατάλληλης απόρριψης. Το σύμβολο του 
τροχήλατου κάδου δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει 
να απορριφθεί μαζί με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα. 
Δείξτε υπευθυνότητα και παραδώστε το στο 
πλησιέστερο σημείο συλλογής ανακύκλωσης για 
να διασφαλιστεί ότι πρόκειται να ανακυκλωθεί. 
Για να βρείτε το πλησιέστερο σημείο συλλογής, 
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από όπου 
πραγματοποιήσατε την αγορά ή με τις τοπικές 
δημοτικές αρχές.

  Ce produit contient une batterie non accessible par 
l’utilisateur. N’essayez pas d’ouvrir le boîtier, sans quoi 
les données pourraient être perdues et la performance 
du dispositif, compromise. Les substances contenues 
dans ce produit et/ou sa batterie pourraient nuire à 
l’environnement et/ou à la santé, si éliminées de manière 
inappropriée. Le contenant roulant sur ce produit indique 
qu’il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. 
Veuillez adopter une attitude responsable et l’apporter 
au site de recyclage le plus proche pour en assurer la 
récupération. Pour localiser le site de recyclage le plus 
proche, contactez votre distributeur ou votre municipalité.

  Il prodotto contiene una batteria non accessibile 
dall’utente. Non tentare di aprire la cassa, in caso 
contrario i dati potrebbero andare persi e le prestazioni 
del prodotto potrebbero essere pregiudicate. Le sostanze 
contenute nel prodotto e/o nella batteria potrebbero 
essere dannose per

  l’ambiente e/o per la salute. Il bidone dotato di ruote 
raffi gurato sul prodotto indica che quest’ultimo non 
può essere smaltito insieme ai rifi uti domestici. Si 
raccomanda una condotta responsabile: portalo al punto 
di raccolta più vicino per fare in modo che i materiali di 
cui è composto vengano riciclati. Per sapere dove si 
trova il punto di raccolta più vicino, contatta il rivenditore 
presso cui hai acquistato il prodotto o il tuo comune.

Šis produkts satur akumulatoru, kuram lietotājs nevar 
piekļūt. Nemēģināt atvērt korpusu, jo tas var radīt datu 
zudumu un ietekmēt veiktspēju. Vielas, ko satur šis 
produkts un/vai tā akumulators, var nodarīt kaitējumu 
videi un/vai cilvēku veselībai, ja produkts vai tā 
komponenti tiek nepareizi iznīcināti. Uz produkta attēlotā 
atkritumu tvertne ar riteņiem norāda, ka to nedrīkst 
izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, 
esiet atbildīgs un nogādājiet produktu uz tuvāko 
otrreizējās pārstrādes savākšanas vietu, lai nodrošinātu 
to, ka produkts tiek otrreizēji pārstrādāts. Lai sameklētu 
tuvāko savākšanas vietu, sazinieties ar mazumtirgotāju, 
pie kura veicāt pirkumu, vai vietējo pašvaldību. 

Šiame gaminyje yra vartotojui neprieinama baterija. 
Nebandykite atidaryti korpuso, nes galite prarasti 
duomenis ir neigiamai paveikti našumą. Netinkamai 
atsikratytos šiame gaminyje ir/arba jo baterijoje esančios 
medžiagos gali pakenkti aplinkai ir/arba žmogaus 
sveikatai. Šiukšlių konteinerio piktograma ant šio gaminio 
reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su namų ūkio 
atliekomis. Elkitės atsakingai ir nuneškite jį į artimiausią 
atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą. Norėdami rasti 
artimiausią surinkimo punktą, kreipkitės į pardavėją, iš 
kurio įsigijote pirkinį, arba teiraukitės savivaldybėje. 

    Dit product bevat een batterij die niet voor de gebruiker 
toegankelijk is. Probeer de behuizing niet openen, anders 
kunnen er gegevens verloren raken en de prestaties 
nadelig worden beïnvloed. Stoffen in dit product en/of de 
batterij kunnen bij incorrecte afvalverwerking schadelijk 
zijn voor het milieu en/of de gezondheid van de mens. 
Het symbool van de vuilnisbak op wieltjes op dit product 
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geeft aan dat het product niet samen met huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Denk aan het milieu en 
breng het product naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats 
om er zeker van te zijn dat het wordt gerecycled. Voor 
informatie over de dichtstbijzijnde inzamelplaats neemt 
u contact op met de winkel waar u het product hebt 
gekocht of met de gemeente in uw woonplaats.

  Dan il-prodott fi h batterija li mhijiex aċċessibbli 
għall-utent. Tipprovax tiftaħ il-kaxxa, inkella tista’ tintilef 
xi dejta u l-prodott jista’ ma jaħdimx sew. Is-sustanzi li 
jinsabu f’dan il-prodott u/jew fi l-batterija tiegħu jistgħu 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u/jew lis-saħħa tal-bniedem 
jekk ma jintremewx kif suppost. Il-barmil bir-roti fuq dan 
il-prodott jindika li m’għandux jintrema fl imkien ma’ skart 
domestiku. Jekk jogħġbok kun responsabbli u ħudu 
fl -eqreb punt ta’ ġbir għar-riċiklar sabiex tagħmel ċert 
li jiġi rriċiklat. Biex issib il-punt ta’ ġbir li huwa l-eqreb 
għalik, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-ħanut minn fejn 
xtrajt il-prodott jew il-kunsill lokali tiegħek.

  Ez e termék felhasználók által nem hozzáférhető 
akkumulátort tartalmaz, ezért ne tegyen kísérletet 
az akkumulátortartó kinyitására. Ellenkező esetben 
adatvesztés következhet be, és a teljesítmény 
csökkenhet. A termékben, illetve az akkumulátorban 
lévő anyagok helytelen leselejtezés esetén a környezetre 
és/vagy az emberi egészségre károsak lehetnek. A 
terméken elhelyezett kerekes kuka szimbólum azt jelzi, 
hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal 
együtt leselejtezni. Az újrafelhasználhatóság biztosítása 
érdekében legyen körültekintő, és vigye el a terméket 
az újrafelhasználáshoz kijelölt legközelebbi gyűjtőhelyre. 
A legközelebbi gyűjtőhelyről a terméket értékesítő 
viszonteladónál vagy a helyi önkormányzatnál kaphat 
felvilágosítást.

  Ten produkt zawiera wbudowaną baterię, do której 
użytkownik nie ma dostępu. Nie próbuj otwierać 
obudowy. Może to spowodować utratę danych i obniżenie 
jakości pracy urządzenia. W przypadku niewłaściwej 
utylizacji, substancje zawarte w tym produkcie i/lub baterii 
mogą być szkodliwe dla środowiska i/lub zdrowia ludzi. 
Symbol kubła na kółkach umieszczony na produkcie 
wskazuje, że nie należy do wyrzucać razem z domowymi 
odpadami. Prosimy zanieść urządzenie do najbliższego 
punktu recyklingu, aby zapewnić jego właściwą utylizację. 
Aby znaleźć najbliższy punkt zbiórki tego typu urządzeń, 
skontaktuj się ze sprzedawcą sklepu, w którym 
dokonałeś zakupu urządzenia lub z przedstawicielem 
władz lokalnych.

  Este produto contém uma bateria que o usuário não 
pode manipular. Não tente abrir a caixa, do contrário 
dados podem ser perdidos e o desempenho prejudicado. 
As substâncias contidas neste produto e/ou na sua 
bateria podem danifi car o ambiente e/ou a saúde 
humana se descartadas incorretamente. O símbolo 
da lixeira com rodas neste produto indica que ele não 
deve ser descartado junto com o lixo domiciliar. Seja 
responsável e leve-o ao ponto de coleta de reciclagem 
mais próximo para garantir sua reciclagem. Para 
encontrar o ponto mais próximo de coleta, contate o 
revendedor onde você fêz sua compra ou a prefeitura 
local.

  Izdelek vsebuje baterijo, ki ni dostopna uporabniku.
Ne poskušajte odpirati ohišja, ker bi lahko to povzročilo 
izgubo podatkov in napačno delovanje. Snovi, ki jih 
vsebuje izdelek oz. njegove baterije, so lahko pri 

neprimernem načinu odlaganja škodljive za okolje ter za 
zdravje ljudi. Podoba smetnjaka s kolesci na tem izdelku 
pomeni, da ga ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi 
odpadki. Zagotovite njegovo recikliranje tako, da ga 
odnesete na najbližje zbirališče odpadkov za recikliranje. 
Obrnite se na prodajalca na drobno, pri katerem ste kupili 
ta predmet, ali na občinsko komunalno službo, kjer vam 
bodo povedali, kje se nahaja najbližje zbirališče.

  Tento výrobok obsahuje batériu, ku ktorej používateľ 
nemá prístup. Nepokúšajte sa otvoriť puzdro. V opačnom 
prípade môže dôjsť k strate údajov a zníženiu výkonu. 
Látky, ktoré výrobok a batéria obsahujú, môžu poškodiť 
životné prostredie a zdravie ľudí, ak sa výrobok 
nezlikviduje správnym spôsobom. Kontajner s kolieskami 
označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s 
komunálnym odpadom. Prosíme vás o zodpovedný 
prístup. Výrobok odneste do najbližšieho recyklačného 
zberového strediska, aby sa zabezpečilo recyklovanie. 
Informácie o polohe najbližšieho recyklačného zberového 
strediska sa dozviete od obchodníka, od ktorého ste 
výrobok kúpili, alebo od miestnych orgánov.

  Tuote sisältää pariston, joka ei ole käyttäjän 
käsiteltävissä. Koteloa ei saa yrittää avata. Avaaminen 
voi aiheuttaa tietojen katoamisen ja vaikuttaa tuotteen 
toimintaan. Tuotteen ja/tai pariston sisältämät materiaalit 
voivat olla haitallisia ympäristölle ja/tai terveydelle, jos 
ne hävitetään asiaankuulumattomalla tavalla. Tuotteessa 
oleva roskasäiliö-symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lähimpään 
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Kysy paikkakunnan 
viranomaiselta tai tuotteen myyjältä tietoja lähimmästä 
keräyspisteestä.

  Den här produkten innehåller ett batteri som användaren 
inte har tillgång till. Försök inte öppna höljet, eftersom 
detta kan medföra förlust av data och att prestandan 
påverkas. Ämnen som fi nns i den här produkten och/eller 
i dess batteri kan skada miljö och/eller människors hälsa 
vid olämplig avyttring. Behållaren med hjul på den här 
produkten anger att den inte ska avyttras tillsammans 
med hushållsavfall. Agera ansvarsfullt och ta med den 
till närmaste uppsamlingsplats för återvinning för att 
säkerställa att produkten återvinns. Återförsäljaren eller 
din kommun kan ge upplysningar om var närmaste 
uppsamlingsplats fi nns.

  Þessi vara inniheldur rafhlöður sem eru ekki aðgengilegar 
notanda. Reynið ekki að opna hulstrið, annars geta gögn 
tapast og stofnað frammistöðu í hættu. Innihaldsefni 
þessarar vöru og/eða rafhlöður hennar geta valdið 
umhverfi nu skaða og/eða heilsu manna ef því er fargað á 
óviðeigandi hátt. Ruslafatan á þessari vöru gefur til kynna 
að henni eigi ekki að farga ásamt venjulegu heimilissorpi. 
Vinsamlegast sýnið ábyrgð og farið með hana í næstu 
söfnunarstöð til endurvinnslu. Til að fi nna næstu 
endurvinnslustöð hafi ð samband við söluaðila þar 
sem varan var keypt eða viðeigandi bæjarfélag.

  Dette produktet inneholder et batteri som ikke er 
tilgjengelig for brukeren. Ikke forsøk å åpne produktet, 
ettersom dette kan føre til tap av data og yteevnen kan 
svekkes. Dette produktet og/eller dets batteri inneholder 
stoffer som kan skade miljøet og/eller menneskelig 
helse hvis ikke dette avhendes på korrekt måte. 
Avfallsbeholderen på dette produktet betyr at det ikke bør 
avhendes sammen med husholdningsavfall. Vennligst vis 
ansvar og ta det med til en stasjon for gjenvinning, for å 
sikre at det resirkuleres. Kontakt forhandleren hvor du 
kjøpte produktet eller din bostedskommune, for å fi nne 
en gjenvinningsstasjon nær deg. 
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