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Specifikace:
•
•
•
•
•
•
•

Baterie CR2032 – Životnost přibližně 200 hodin
Bezdrátová technologie přenosu: 2.4GHz, ANT+ a Bluetooth Smart (4.0)
Přesnost: +/-2% změřeného výkonu
Váha: přidá pouze 20g váhy na levou kliku
Rozsah měřeného výkonu: (watty): 0 – 1999
Frekvence šlapání (RPM): 20-220
Odolnost proti vodě: IPX7

Tento produkt je ANT + certifikován a splňuje níže uvedený
ANT + profil zařízení:

www.thisisant.com/directory
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Odolnost proti vodě
Stages®Power wattmetr je navržen tak, aby poskytoval vynikající odolnost proti
vodě a byl zkoušen na odolnost proti průniku vody do standardu IPX7 (do 1 m).
Tento standard poskytuje vynikající odolnost proti vodě pro cyklistiku, jak na silnici,
tak i v terénu, včetně projíždění potokem nebo jízdy za hustého deště.
Prosím, mějte na paměti, že wattmetr je elektronické zařízení není určený k ponoření do vody, kde existují určité limity tlaku ve vodě.

Nevystavujte wattmetr přímému postřiku vysokotlakové čističe - wapky.
Voda z vysokotlakové čističe může dosáhnout tlaku stovky a někdy i tisíce
PSI, což je ekvivalentní tlaku vody v hloubce 100 m nebo více! Je možné, že
voda proteče kolem O-kroužku a pak může dojít k poškození elektroniky.
Doporučujeme Vám, odmontovat levou s wattmetrem, pokud potřebujete
použít wapku k mytí kola. Wattmetr s klikou znovu namontujte zpět a dále
postupujte dle návodu.

Instalace wattmeteru (levá klika)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: K zajištění kompatibility wattmetru s Vaším rámem
a komponenty, prosím postupujte podle následujících kroků v tomto pořadí.
Neinstalujte pedál, dokud nebudete mít jistotu kompatibility wattemetru
s rámem.

fig 7

1.

Připevněte levou kliku na kolo podle pokynů od výrobce kliky a wattmetru.
Odkazy na instalační pokyny výrobců klik lze nalézt na webové stránce Stages
Cycling a nebo na našem webu wattmetry.cz
2. Opatrně nainstalujte a dotáhněte levou kliku na kole, ale NEINSTALUJTE
PEDÁL V TOMTO OKAMŽIKU.
3. Opatrně a pomalu otáčejte klikou o 1 otáčku, abyste zjistili, jestli není kontakt
mezi wattmetrem (pouzdrem čidla) a ostatními části rámu nebo jinými
komponenty jako na obrazku FIG 7.
4. Pokud dochází ke tření mezi wattmetrem a rámem, nebo jiným komponentem,
obraťte se na vašeho prodejce pro technickou podporu.
5. Pokud nedochází k žádnému tření, můžete pokračovat v instalaci pedálů podle
pokynů výrobce pedálu.
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Párování wattmetru
Wattmetr musí být připojen neboli "spárovan" s cyklosporttestrem nebo chytrým
telefonem, či tabletem (kolektivně označovaných jak display) podle pokynu výrobce .
Každý wattemetr má unikátní ANT + device ID a unikátní Bluetooth ID. Během procesu
párování je toto unikátní ID je zaznamenáno na displeji a ten je bude používat pro
komunikaci s odpovídajícím wattmetrem. ANT + ID device (unikátní číslo) je vytištěno
na klice u wattmetru a také v dodavané technické dokumentaci. Bluetooth ID je
automaticky rozpoznáno a zobrazí na Bluetooth zařízrení během párovácího procesu. Po
spárování s wattmetrem, údaje o naměřených wattech a frekvenci šlapaní (W a RPM),
budou přenášena z wattmetru na zobrazovací jednotku. Další důležité funkce, jako například
resetování wattmetru na nulu, (zero offset) bude možné prostřednictvím zobrazovací
jednotky nebo chytého telefonu.
Oba protokoly, ANT + a Bluetooth IDs (unikátní identifikace) a tato identicikace, je
trvale přidělena k wattmetru, ta není ovlivněna změnou baterie ve wattmetru.

ANT+ : Ujistěte se, že wattmetr má plně nabitou baterii CR2032, a zda je správně nainstalovaná. Otočte klikou jednou dokola ke zajištění, zda wattmetr je připraven ke komunikaci.
Dále už postupujte podle pokynů výrobce ANT+ zařízení (cyklocomputeru, hodinek) pro
párování wattmetru. Tyto postupy se mohou lišit mezi jednotlivými výrobci. Na našem
webu najdete podrobné pokyny jak spárovat wattmetr se zobradovací jednotkou od různých výrobců.

Kalibrace na hodnotu nula (zero offset)
Nastavení na hodnotu nulu, je velmi důležitou funkcí wattmetru, který nastaví
hodnotu nula pro citlivá čidla wattmetru. Na přesnost měřených wattů mají vliv,
jak fyzikální podmínky tak i okolního prostředí. Zde jsou k dispozici metody kalibrace
jak manuální, tak i automatické. Tato hodnota bude přizpůsobena měnícím se
fyzikálním podmínkám a vlivu okolního prostředí. Nastavení wattmetru na hodnotu
nula je v podstatě měření senzoru nebo hodnotu měřenou, když wattmetr nemá
žádnou zátěž šlapáním (krouticí moment). Proces kalibrace na hodnotu nula, je vlastně
měření hodnoty při nulové zátěži. Wattmetr zaznamená tuto hodnotu jako základ
měření při zátěži šlapáním. Tato zátěž se pak měří jako krouticí moment, podle kterého
senzor vypočítá výkon ve wattech. Hodnota nula nastavení, muže být ovlivněná instalací kliky a utažením šroubů. Síla při dotažení šroubů může natáhnout materiál kliky:
tento rozdíl se snadno vykompenzuje pomocí ručně kalibraci na hodnotu nula.
Kdykoliv wattmetr je odebrán z kola a znovu je nainstalován na kolo, měl by být kalibrován na hodnotu nula manuálně.
Výkyvy okolní teploty mohou také ovlivnit hodnotu nula do určité míry. Chcete-li
dosáhnout maximální přesnost je vhodné ručně kalibrovat hodnotu nula před každou
jízdou manuálně. Wattmetr využívá automatické teplotní čidla na kompenzaci
teplotních změn, ke kterým dochází v průběhu jízdy. Toto je prováděno automaticky.
Když sedíte na už nemusíte podniknout další kroky ke kalibraci senzoru během jízdy.

Jak kalibrovat hodnota nula (zero offset)

Bluetooth Smart: Ujistěte se, že wattmetr má plně nabitou baterii CR2032, a zda je správně
nainstalovaná. Otočte klikou jednou dokola ke zajištění, zda wattmetr je připraven ke
komunikaci. Dále už postupujte podle pokynů výrobce Bluetooth Smart Ready (BLE 4.0)
zařízení (cyklocomputeru, hodinek, telefonu nebo tabletu) pro párování wattmetru. Tyto
postupy se mohou lišit mezi jednotlivými výrobci.

Funkce kalibrace hodnoty nula je kontrolována pomocí cyklocomputeru nebo
chytrého telefonu, tabletu (kolektivně označované jako zobrazovací jednotky)
spárovaných s wattmetrem. Vezměte, prosím na vědomí, že někteří výrobci zobrazovacích zařízení označují resetování hodnoty nula jako "kalibraci". Při spárování
s kompatibilním ANT + cyklocomputrem nebo Bluetooth Smart mobilním zařízením,
wattmetr a zobrazovací jednotky komunikují obousměrné. Zobrazovací jednotka
může poslat příkaz wattmetru na kalibraci hodnoty nula a v některých případech
výsledná hodnota nula, bude zaslána zpět z wattmetru na display jednotku a bude
uvedena na zobrazovací jednotce. Vezměte, prosím na vědomí, že hodnota nula se
zobrazí a NEBUDE nulová, ale spíše číslo, které odpovídá měření sensoru. Zobrazovací
jednotka také uvede zda byl proces úspěšný nebo neúspěšný.
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Před pokusem o kalibraci wattmetru na hodnoty nula, se ujistěte se, zdali baterie
je plně nabitá. Pomalu otočte wattmetr o 1 otáčku, abyste zajistily, jestli je wattmetr
připraven komunikovat.
Levá klika a wattmetrem MUSÍ být umístěna kolmo dolů (pozice 6 hodin), a
žádná zátěž nemůže být na pedálech. Kolo je musí dobře být stabilizováno. Podívejte se
na FIG 8 vizuální náčrtek. V případě, že levá klika není kolmo dolu, resetování na hodnotu nula bude neúspěšný.

Chybové kódy
Chybové kódy se můžou zobrazit, při selhání kalibrace na hodnotu nula. Berte
prosím zřetel na níže uvedené kódy chyb a jejich řešení.
.
Chyba # Případné řešení
1,2,4,16

I když proces kalibrace na hodnotu nula se muže lišit v závislosti na výrobci zobrazovací jednotky, měl by být zhruba stejný jako v naší příručce. Nicméně, podívejte se
do návodu k vaší zobrazovací jednotce na specifické kroky.
1. Ujistěte se, že wattmetr byl spárován a komunikuje s cycklokomptuterem nebo
mobilním zařízením.
2. Umístěte kliku kolmo dolů (pozice 6 hodin) FG 8, a ujistěte se, zdali je, kolo dobře
stabilizováno.
Poznámka: viz kód chyby # 32 naleznete v tabulce řešení problémů vedle. Čidlo
ve wattmetr určí, zdali je klika umístěna ve správné poloze během procesu
kalibrace na hodnotu nula.
3. Vyhledejte nastavení na bezdrátové zobrazovací jednotce.
4. Vyberte power sensor - wattmetr (power sensor - wattmetr by se mel nacházet
v nastavení "BIKE" ("KOLO")
5. Zvolte "CALIBRATE" "KALIBROVAT" nebo funkci "Zero".
6. Kalibrace na hodnotu nula, začne automaticky a trvá pouze několik sekund.
7. Po dokončení, se na zobrazovací jednotce objeví zpráva oznamující úspěch nebo
neúspěch.
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Znovu se pokuste znovu o kalibraci na hodnotu nula. Pokud, tyto
se kódy zůstanou i po několik pokusech, tak kontaktujte svého
prodejce.
Klika není v pozici kolmo dolů (pozice 6 hodin)

FIG 8.

Není-li žádný výkon (W) nebo kadence (RPM) zobrazen na kompatibilní
zob. jednotce během jízdy, pak postupujte podle následujících kroků:

1.

Přesvědčte se, zdali je baterie CR2032 správně nainstalována ve wattmetru
v souladu s referenčními obrázky FIG 1-6 v této příručce.

2. Frekvence šlapání, během jízdy na kole musí být větší než 20 otáček za
minutu (RPM). Váš Stages wattmetr neodešle kadenci (RPM) nebo watty (W) na
boz. jednotku, pokud se nepoužije skutečnou sílu při šlapání.
3. Ujistěte se, že Váš wattmetr byl úspěšně spárován se zob. jednotkou, a zda-li
je používán podle konkrétních pokynů výrobce.
4. Pro další pomoc při řešení problémů, FAQ, videa a užitečné tipy, navštivte
naše webové stránky na adrese: www.stagescycling.com/support
wattmetry.cz/podpora

Poradce při obtížích
Kalibrace se nezdařila
Při použití jednotky Garmin® se snímačem tepové frekvence (HR) aktivním, muže nastat situace, že kalibrační proces bude trvat příliš dlouho. Chcete-li se tomuto problému vyhnout
buď vypněte snímač tepové frekvence na Garmin jednotce, než budete kalibrovat
wattmetr (HR funkci můžete znovu zapnout, jakmile je wattmetr kalibrován), nebo dejte
snímač tepové frekvence na své tělo a ujistěte se, že byl detekován na zobrazovací jednotce,
předtím než se provedete kalibraci wattmetru na hodnotu nula.
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StagesPower aplikace může být použita pro komunikaci, kontrolu a aktualizaci
firmware. Navštivte www.stagescycling.com/support-app pro další informace a
odkazy v App Store a Google Play.
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Údržba a čištění

Záruční podmínky

Pouze baterie, kryt baterie a O-kroužek jsou částmi wattmetru, které mohou být
obsluhovány vlastníkem wattmetru. Žádné další části nejsou servisovatelný
uživatelem wattmetru.

Omezená záruka : Společnost 2 Power původnímu kupujícímu tohoto měřiče
výkonu poskytuje záruku na chyby materiálu nebo na výrobní vady, přičemž tato
záruka platí dva roky ode dne zakoupení. Uschovejte si doklad o zakoupení.

Wattmetr používá vlastní O-kroužek, který je mazán speciální vazelínou na těsnění.
Vazelína chrání O-kroužek před poškozením a okolním prostředím, a má zásadní
význam pro zajištění správné vodotěsnosti. Při údržbě O-kroužku zajistěte, aby
byl dobře pokryt vazelínou, která je určena pro použití na O-kroužky. Vazelína by
měla být dostupná ve většině železářství.
Při čištění wattmetru používejte pouze vodu navlhčený hadřík, kterým otřete
špínu a nečistoty. Nikdy nepoužívejte drsné čistící prostředky, které mohou poškodit
plastové pouzdro. Zkontrolujte úložné místo na baterii , aby byly kontakty čisté a bez
jakékoliv koroze.

Nikdy nestříkejte s wapkou přímo na wattmetr nebo kryt baterie. Tlak
vody z vysokotlakého postřikovače může dosáhnout tlaku tisíce PSI a voda
muže prosáknou kolem O-kroužku, což může znamenat poškození elektroniky wattmetru.

Firmware
Firmware je software, který slouží pro řízení wattmetru. Wattmetr je navržen tak, aby
firmware mohl aktualizován bezdrátově (OTA). Aktualizace firmwaru je navržena a publikována firmou Stages Cycling, za účelem přidání nebo vylepšení funkcí wattmetru. Nová
aktualizace je poslána do wattmetru prostřednictvím aplikace pro Apple® iOS nebo Android™
OS pomocí, Bluetooth Smart (BLE 4.0) kompatibilního zařízení jako jsou iPhone® 4s, 5, 5C, 5S,
6 nebo novější a iPad® 3, Mini nebo novější a celou škálou mobilních zařízení s Android™ OS.
Prosím navštivte webové stránky na adrese: www.stagescycling.com/support-app odkazy na
dostupné aplikace v App Storu nebo Google Play obchodě, jakož to instrukce o tom jak se
správně aktualizovat firmware a odkazy na další procedury.
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Záruka nekryje škody způsobené špatným používáním, nedodržením pokynů pro
používaní nebo nehodami, ani nesprávnou údržbou výrobku.
Záruka nekryje škody způsobené opravami provedenými na místech, která nej
-sou autorizovaná společností 2 Power. Dále se záruka nevztahuje na baterie,
rozbitá nebo prasklá pouzdra či pouzdra s patrnými stopami po nárazu.
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem
uvedeným na záručním listě. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční
doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může
tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. –
taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se
jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá
Prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla
věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou,
nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu
uvede Prodejce v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného
zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady
či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Prdejce může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy
vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců)
a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po
kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí
záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

11

