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Zintegrowany miernik RONDE zastępuje oryginalne lewe 
ramię, co sprawia że instalacja jest bardzo łatwa
Dokładność pomiaru +/- 2%
System bezprzewodowej komunikacji, kodowany 
w systemie ANT+ oraz Bluetooth
Czas działania baterii ponad 150h (w trybie aktywnym 1 rok)
Bateria wymienna przez użytkownika (CR2032) 
Wbudowany pomiar kadencji
Waga sensora 11 gramów
Klasa szczelności IP 66
2 lata gwarancji

SPECYFIKACJA

1.

Dla pewności czy rower jest kompatybilny z miernikiem 
mocy Ronde należy sprawdzić ilość miejsca pomiędzy 
widełkami ramy a lewym ramieniem korby. Obszar ten 
powinien wynosić minimum 9mm, aby mógł się tam 
swobodnie zmieścić pomiar mocy. 
Należy to wziąć pod uwagę przed zakupem korby.

Zamontuj pomiar mocy zgodnie z instrukcją montażu 
producenta ramienia (Shimano, Sram, Rotor itp.). 
Dokręć je z siłą podaną przez producenta ramienia 
przy pomocy klucza dynamometrycznego.

Zmierz odległość 
pomiędzy widełkami 

ramy, a lewym 
ramieniem korby. 

Minimalna, zalecana 
odległość to 9 mm.

min 9 mm

2.

Wykonaj kilka obrotów 
korbą. Upewnij się, że 

bateria nie jest 
rozładowana.

3.

Sparuj pomiar mocy 
z komputerem 

rowerowym. Opis jak 
to zrobić znajdziesz 
w instrukcji obsługi 

komputera rowerowego.

4.

Wykonaj kilka obrotów 
korbą wstecz, następnie 

pozycjonuj ramię pomiaru 
pionowo do ziemi. Wykonaj 

kalibrację w komputerze 
rowerowym.

MONTAŻ

KOMPATYBILNOŚĆ

Mierniki mocy RONDE są kompatybilne z większością urządzeń treningowych 
współpracujących w technologii ANT+ oraz Bluetooth 4.0:



Obrócić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyjmij pokrywę.
Wyjmij starą i włóż nową baterię typu CR2032.
Bateria powinna być umiejscowiona w ten sposób, by wartość “+” 
była zwrócona ku górze.
Dokręć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

1.
2.
3.
4.

5.

WYMIANA BATERII

Czyszczenie należy wykonywać roztworem łagodnego 
detergentu z wodą (do mycia nie należy używać myjek 
ciśnieniowych, oraz środków żrących)
Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować 
urządzenia. Modyfikacje i próby naprawy wiążą się z utratą 
gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie 
ekstremalnego ciepła lub zimna.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częścio-
wo 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.

Sprzęt elektroniczny nie należy do śmieci 
domowych. Korzystaj z punktów 
zbiorczych przewidzianych do zdawania 
sprzętu elektrycznego i tam oddawaj 
sprzęt, który nie będzie już używany.
Informacje, gdzie zdać zużyty sprzęt, 
można uzyskać w regionalnych urzędach 
komunalnych lub w administracji gminy.

UŻYTKOWANIE CHROŃ ŚRODOWISKO!

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesiące od daty zakupu.
2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, 

natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności: 
w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz 
z przeznaczeniem towaru), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu;  wszelkich 
przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne;  uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.). 

3. Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy RONDE z urządzeniami i oprogramowaniem 
innych producentów i dostawców. 

4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku stwierdzenia 
samodzielnej ingerencji, jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

5. W przypadku chęci złożenia reklamacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub 
dystrybutorem firmą INFOMIKS Sp. z o.o. Sp.k.

GWARANCJA

INFOMIKS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wojciechowska 9A
20-704 Lublin
tel: +81 503 00 33

OFICJALNY 
DYSTRYBUTOR

Przed pierwszym użyciem należy sparować a następnie skalibrować pomiar mocy 
(pomiar mocy należy zamontować w rowerze).

1. Sparuj pomiar mocy z komputerem rowerowym. Opis jak to zrobić znajdziesz w instrukcji 
obsługi komputera rowerowego.

 
2. Wykonaj kilka obrotów korbą wstecz, następnie pozycjonuj ramię pomiaru pionowo do ziemi. 

Wykonaj kalibrację w interfejsie komputera rowerowego (każdy miernik mocy posiada unikalny 
moment kalibracji, aby mieć pewność że kalibracja przebiegła poprawnie wykonaj ją 2-3 krotnie 
i sprawdź czy wartości kalibracji są podobne). Niektórzy producenci nie podają momentu 
kalibracji (Mio, Polar itp.), wyświetlana jest jedynie informacja o udanej lub nieudanej kalibracji.

UWAGA

Kalibrację należy 
przeprowadzać 
każdorazowo po 

demontażu i montażu 
pomiaru mocy oraz 

wymianie baterii.

PAROWANIE I  KALIBRACJA


