
 

 
Specyfikacja: 
 

 Zintegrowany miernik RONDE zastępuje oryginalne lewe ramię, co sprawia że instalacja jest bardzo łatwa 

 Dokładność pomiaru +/- 3% 

 System bezprzewodowej komunikacji, kodowany w systemie ANT+ 

 Czas działania baterii ponad 150h (w trybie aktywnym 1 rok) 

 Bateria wymienna przez użytkownika (CR2032) 

 Aktywna kompensacja temperatury 

 Wbudowany pomiar kadencji 

 Waga sensora 11 gramów 

 Klasa szczelności IP 66 

 2 lata gwarancji 
 
 
 
 
Montaż 
 
Dla pewności czy rower jest kompatybilny z miernikiem mocy Ronde należy sprawdzić ilość  miejsca pomiędzy ramą a lewym 
ramieniem korby tak aby mógł się tam swobodnie zmieścić 7mm nadajnik. Poniższe zdjęcie pokazuje wolną strefę (Clearance 
Zone), którą musimy wziąć pod uwagę przed zakupem korby. 
 

 

Kalibracja 

Przed pierwszym użyciem należy sparować a następnie skalibrować pomiar mocy.  
1. Sparuj pomiar mocy z urządzeniem.  
2. Wykonaj kilka obrotów korbą, następnie pozycjonuj ramię korby pionowo do ziemi. W tej pozycji pozostaw korbę przez 2 
minuty. Wejdź do interfejsu kalibracji w urządzeniu, kalibruj pomiar mocy. Jeżeli na urządzeniu pojawi się komunikat o błędzie 
kalibracji lub wyświetli się wartość 0 -powtórz kalibrację. 



 

 

Instalacja i wymiana Baterii 

1. Obrócić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
2. Wyjmij  pokrywę. 
3. Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię (zwróć uwagę czy bateria i metalowa obudowa baterii trafiła na odpowiednie 

miejsce w pokrywie baterii).  
4. Sprawdzić biegunowość baterii,  + powinien być na górze obudowy baterii. 
5. Ponownie nałóż pokrywę baterii.  
6. Obrócić pokrywę w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. 
7. Po prawidłowej  wymianie baterii dioda powinna pulsować niebieskim światłem. Jeżeli pulsuję bardzo wolno 

lub świeci w sposób ciągły ( tryb serwisowy ) należy wyjąć i ponownie włożyć baterię.  
8. Ważne !!! Zużytą baterię należy utylizować w prawidłowy sposób 

 
 
 
 
 

Klasy szczelności IP66 

Klasa szczelności IP (z ang. "International Protection Rating") – stopień ochrony urządzenia przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Oznaczenie stopnia ochrony IP (ang. IP Codes) składa się z liter IP i dwóch znaków, z których pierwszy 
oznacza ochronę przed wtargnięciem ciał stałych, a drugi ochronę przed szkodliwym wtargnięciem wody. Oznaczenie IP66 to 
ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia oraz ochrona przed silnymi strumieniami wody 
lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku. 

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej  
zgody  firmy  jest zabronione. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego 
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji 
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