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ROX 2.0 ROX 4.0

DAŽĀDI RAKSTURI. VIENA 
ĢIMENE.

SIGMA saviem ROX GPS velo datoriem pievieno trīs jaunus modeļus - ROX 
2.0., ROX 4.0 un ROX 11.1 EVO ar funkcijām, kas atbalsta gan atpūtas 
velobraucienu,  gan profesionālus riteņbraucējus ikdienas brauciena vai treniņa 
laikā. 

ROX 2.0 un ROX 4.0 ir aprīkoti ar īpaši lielu, viegli salasāmu displeju, kas ļauj 
atpūtas velobraucienos koncentrēties uz vissvarīgāko – izbaudīt riteņbraukšanu. 
Lai padarītu to par ideālu treniņu partneri, velosipēda dators ROX 11.1 EVO 
nodrošina navigāciju un atbalsta sportistus treniņos ar vairāk nekā 150 
funkcijām gan iekštelpu, gan āra velo braucieniem. Katras ierīces vienkāršu 
datu analīzi nodrošina SIGMA RIDE aplikācija.
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ROX 11.1 EVO

With special thanks to Karl Platt (Team Bulls) and Marco König (Team Bike Aid).
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ROX 2.0
GPS VELO DATORS 
IESĀCĒJIEM

14 FUNKCIJAS
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GATAVS AKTIVITĀTĒM 
JEBKURĀ BRĪDĪ!
Lai velosipēdu datoru ROX 2.0 novietotu uz stūres, jāveic tikai dažas 
vienkāršas darbības. Nav nepieciešams uzstādīt kabeļus vai sensorus.

Izmantojot GPS un GLONASS tehnoloģiju, ROX 2.0 nosaka velosipēdista 
pozīciju ar sekundes precizitāti. Tikai ar divu pogu palīdzību var  nekavējoties 
sākt velobraucienu.
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VIENKĀRŠA NAVIGĀCIJA
Velosipēdu datoru ROX 2.0 var savienot ar viedtālruni, 
izmantojot "Komoot" aplikāciju. Plānotā maršruta 
pagriezienu instrukcijas tiek parādītas ar bultiņu displejā 
sarkanā aplī. Šis aplis displejā ir izcelts ar krāsu un parāda 
attālumu līdz nākamajam pagriezienam ar krāsainu joslu.

LIELS EKRĀNS
ROX 2.0 laba kontrasta ekrāns ar 2.0 collu diognāli
un lieliem skaitļiem padara to viegli lasāmu brauciena 
laikā. Izmantojot bezmaksas aplikāciju “SIGMA RIDE”, 
tikai ar dažiem klikšķiem var pielāgot ekrānā redzamo 
informāciju.

PAZIŅOJUMI
Viedie paziņojumi savieno riteņbraucējus ar ārējo pasauli pat 
velobraucienu laikā, parādot uz ekrāna viedtalrunī saņemtās 
ziņas un informāciju par ienākošajiem zvaniem.

DALĪŠANĀS AR DRAUGIEM
Aplikācija “SIGMA RIDE” ļauj ērti koplietot aktivitātes Stravā, 
pievienojot savu piedzīvojumu fotogrāfijas un piezīmes. Ar braucienu 
datiem var  dalīties arī ar citām sporta kopienām un sociālajiem 
tīkliem, piemēram, Komoot, TrainingPeaks, Facebook un Twitter. 
Dalīties ar braucienu aktivitātēm var arī, izmantojot tādas 
komunikāciju aplikācijas, kā, piemēram, WhatsApp.
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Item no. 01051 RRPः €69.95
ROX 2.0 WHITE scope of delivery
Bike computer, GPS mount,  
attachment material, USB-C cable,  
quick-start instructions

Item no. 01053 RRPः €74.95
ROX 2.0 TOP MOUNT SET WHITE scope of delivery
Bike computer, USB-C cable,  
OVERCLAMP BUTLER GPS,
quick start guide

E-VELOSIPĒDA
SAVIENOJAMĪBA

ROX 2.0 ir savienojams ar daudziem e-velosipēdiem. GPS 
velosipēda dators izveido savienojumu ar saderīgo e-velosipēdu 
sistēmu un displejā parāda pašreizējo palīgrežīmu, akumulatora 
stāvokli, kā arī gaismas un citus datus. Saderības sarakstu var 
atrast, sekojot saitei 22. lappusē.
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Item no. 01050 RRPः €69.95
ROX 2.0 BLACK scope of delivery
Bike computer, GPS mount,  
attachment material, USB-C cable,  
quick-start instructions

Item no. 01052 RRPः €74.95
ROX 2.0 TOP MOUNT SET BLACK scope of delivery 
Bike computer, USB-C cable,  
OVERCLAMP BUTLER GPS,
quick start guide



ROX 4.0
GPS VELO DATORS
AR AUGSTUMA MĒRĪJUMIEM

30 FUNKCIJAS
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EKSTRA 
LIELS 

EKRĀNS
ROX 4.0 augsta kontrasta ekrāns ar 2.4 collu diognāli un lieliem 
skaitļiem padara to viegli lasāmu brauciena laikā. Izmantojot 
bezmaksas aplikāciju “SIGMA RIDE”, tikai ar dažiem klikšķiem var 
pielāgot ekrānā redzamo informāciju. Var iestatīt līdz sešām datu 
lapām, katrā izvēloties trīs mērījumus. Braukšanas ātrums un 
brauciena laiks tiek rādīts visu laiku. 
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DODIES AUGŠĀ, KUR 
GAISS IR TĪRĀKS 
ROX 4.0 ir integrētais gaisa spiediena sensors.Tas izmanto 
barometriskos rādījumus, lai sniegtu braucējam informāciju 
par augstumu un noteiktu kāpumus un kritumus, kā arī 
ieraksīt precīzu trases reljefu. ROX 4.0  attēlo grafisko attēlu 
augstuma profilu. Augstums brauciena sākumā var būt 
kalibrēts automātiski izmantojot GPS vai iestatīts manuāli.

LABĀKIE MĒRĪJUMI
ROX 4.0 var pievienot arī ārējos sensorus - ātruma, sirdsdarbības ritma un kadences, lai tie, kas vēlas vairāk datu, var sekot 
tiem līdzi. Ierīce savienojama ar ANT+ vai Bluetooth sensoriem, lai nodrošinātu maksimālu saderību ar visiem sensoriem.

E-VELOSIPĒDA
SAVIENOJAMĪBA
ROX 4.0 ir savienojams ar daudziem e-velosipēdiem. GPS 
velosipēda dators izveido savienojumu ar saderīgo e-
velosipēdu sistēmu un displejā parāda pašreizējo palīgrežīmu, 
akumulatora stāvokli, kā arī gaismas un citus datus. Saderības 
sarakstu var atrast, sekojot saitei 22. lappusē.

DALIES AR 
AKTIVITĀTĒM 
Lietotne SIGMA RIDE darbojas kā savienojums starp 
velodatoru un viedtālruni. Bluetooth nodrošina ļoti ātru 
brauciena datu pārsūtīšanu, ko pēc tam ar lietotnes 
palīdzību var nolasīt saprotamā formātā un ērti pārskatīt. 
Par aktivitātēm var viegli informēt savus draugus 
sociālajos tīklos un lietot datus dažādās platformās.
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Item no. 01061 RRPः €89.95
ROX 4.0 WHITE scope of delivery
Bike computer, GPS mount,  
attachment material, USB-C cable,  
quick-start instructions

Item no. 01063 RRPः €129.95
ROX 4.0 HR SET WHITE scope of delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide, R1 DUO 
transmitter and chest strap, OVERCLAMP BUTLER GPS

Item no. 01065 RRPः €189.95
ROX 4.0 SENSOR SET WHITE scope of delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide, R1 DUO 
transmitter and chest strap, OVERCLAMP BUTLER GPS,  
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

Item no. 01060 RRPः €89.95
ROX 4.0 BLACK scope of delivery
Bike computer, GPS mount,  
attachment material, USB-C cable,  
quick-start instructions

Item no. 01062 RRPः €129.95
ROX 4.0 HR SET BLACK scope of delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide, R1 DUO 
transmitter and chest strap, OVERCLAMP BUTLER GPS

Item no. 01064 RRPः €189.95
ROX 4.0 SENSOR SET BLACK scope of delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide, R1 DUO 
transmitter and chest strap, OVERCLAMP BUTLER GPS,  
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

VIENKĀRŠA 
NAVIGĀCIJA
Velosipēda datoru ROX 4.0 var savienot ar 
viedtālruņa lietotni KOMOOT. Detalizēti maršruta 
norādījumi tiek parādīti ar bultiņu displejā vai 
sarkanā apļa iekšpusē. Aplis displejā ir izcelts ar 
krāsu un parāda attālumu līdz nākamajam 
pagriezienam ar krāsainu joslu. 
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ROX 11.1 EVO
GPS TRENIŅU DATORS
PLAŠS FUNKCIJU KLĀSTS

150+ FUNKCIJAS
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PIRMKLASĪGAS FUNKCIJAS
Velosipēda datora 150 funkcijas atbalsta un vada sportistus treniņu un atpūtas laikā. 
ROX 11.1 EVO nodrošina visus datus uzticami un reāllaikā. Tiek ietvertas šādas 
funkcijas -  ātruma un attāluma izsekošana ar GPS, barometriskā augstuma mērīšana, 
navigācija un treniņu veikšana, pielietojot izveidotu maršrutu KOMOOT, kā arī 
saderība ar e-velosipēdiem, viedajiem trenažieriem un ārējiem sensoriem. Integrētā 
avārijas brīdinājuma funkcija izmanto lietotni, lai nosūtītu paziņojumu ārkārtas 
kontaktpersonām, ja braucējs iekļūst negadījumā. Viedie paziņojumi informē 
braucēju par ienākošajiem zvaniem un ziņām brauciena laikā.
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PERSONALIZĒTS
AKTIVITĀŠU SKATS
4  no 20 iespējamajiem sporta profiliem jau ir 
iepriekš instalēti ROX 11.1 EVO. Velosipēdisti var 
arī izveidot savus sporta profilus un tos izmantot 
ROX 11.1 EVO uz dažādiem velosipēdiem.

Sešus dažādus treniņu skatus ar vienu līdz sešiem 
datu laukiem var individuāli konfigurēt katram 
profilam, izmantojot SIGMA RIDE lietotni. Ir 
instalēti arī citi ekrāni treniņiem, maršrutiem un 
navigācijai ar KOMOOT. Pieslēdzoties FE-C 
viedajiem trenažieriem, var pievienot papildu datu 
lapu.

Atsevišķos datu laukus var izcelt līdz pat astoņām 
dažādām krāsām, nodrošinot labāku pārskatu un 
ātrāku atsevišķu braucienu datu lasāmību.

AUGSTA 
KONTRASTA 
KLĀSU DISPLEJS
Navigācijas informāciju un brauciena datus 
var ļoti viegli nolasīt 1,77 collu krāsu 
displejā, pateicoties tā izcilajam 
kontrastam. Displejs ir nepārtraukti 
apgaismots un automātiski pielāgojas 
dažādiem apgaismojuma apstākļiem, 
pateicoties tā apkārtējās gaismas sensoram. 
Displeju var iestatīt desmit dažādos 
spilgtuma līmeņos 
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TELPU SPORTA 
TENDENCES

ROX 11.1 EVO ir īsts profesionālis arī iekštelpu 
treniņos. Velosipēda datoru var viegli savienot ar 
viedtrenažieri. Tas ļauj pilnībā izmantot daudzās 

trenažiera funkcijas. Trenažiera slodzi var 
regulēt arī ar ROX 11.1 EVO.

VIEGLA SAVIENOŠANA
Bluetooth un ANT+ padara sensoru apvienošanu ārkārtīgi 
vienkāršu, kas mēra ātrumu, kadenci un pulsu. Komplektā ietilpst 
ROX 11.1 EVO ar jauno ātruma un kadences sensoru bez magnēta 
ROX 11.1 EVO ļauj savienot ar jaudas mērītāju un elektronisko 
pārnesumu pārslēgšanas aprīkojumu.

Speed measurement SRAM-eTap-compatible 

Cadence measurement Shimano-Di2-compatible

Heart rate measurement Smart Trainer (ANT+)

Watt measurement with power meter

DALIES AR DRAUGIEM
Lietotne SIGMA RIDE ļauj velobraucējiem ļoti ērti dalīties 
ar aktivitātēm STRAVA platformā, pievienot fotoattēlus un 
piezīmes par saviem piedzīvojumiem, lai draugi un sekotāji 
varētu tiem izsekot. Aktivitātes datus var kopīgot arī ar 
citām fitnesa platformām un sociālo mediju platformām, 
piemēram, KOMOOT, TrainingPeaks, Facebook un Twitter. 
Ar aktivitātēm var viegli dalīties, izmantojot kumunikāciju 
aplikācijas, piemēram, WhatsApp.
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Call from 
Lukas 

Schneider

OK  

DROŠĪBA PIRMAJĀ 
VIETĀ
ROX 11.1 EVO iebūvētais avārijas brīdinājums automātiski 
piefiksē kritienu un dod braucējam 30 sekundes, lai 
apstiprinātu, ka viss ir kārtībā. Ja apstiprinājuma nav, 
lietotne SIGMA RIDE automātiski nosūta SMS iepriekš 
izvēlētajām avārijas kontaktpersonām un sniedz viņiem 
attiecīgos GPS datus.

ESI PIESLĒDZIES
Viedie paziņojumi savieno velosipēdistus ar ārpasauli pat 
velobraucienu laikā. Displejā automātiski tiek parādīti 
paziņojumi par ienākošajiem zvaniem, ziņām un e-pastiem. 
Īsās ziņas var lasīt pat tieši ROX 11.1 EVO.

E-VELOSIPĒDA
SAVIENOJAMĪBA
ROX 11.1 EVO ir savienojams ar daudziem e-velosipēdiem. 
GPS velosipēda dators izveido savienojumu ar saderīgo e-
velosipēdu sistēmu un displejā parāda pašreizējo 
palīgrežīmu, akumulatora stāvokli, kā arī gaismas un citus 
datus. Saderības sarakstu var atrast, sekojot saitei 22. 
lappusē.

VISPĀRĒJA 
DATU ANALĪZE
Cik ilgi, cik ātri, cik augstu? ROX 11.1 
EVO var saglabāt līdz 100 braukšanas 
stundām. Treniņu datus jebkurā laikā 
var viegli iegūt no ROX 11.1 EVO, 
lietotnē SIGMA RIDE vai pēc treniņa 
personālajā datorā vai MAC SIGMA 
DATU CENTRĀ. Tas sniedz perfektu 
pārskatu par aktivitāšu intensitāti un 
progresu. Lietotnes SIGMA RIDE 
koplietošanas iespējas ļauj sportistiem 
informēt draugus un komandas 
biedrus par saviem panākumiem.
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Item no. 01031 RRPः €169.95
ROX 11.1 EVO WHITE scope of delivery
Bike computer, GPS mount,  
attachment material, USB-C cable,  
quick-start instructions

Item no. 01033 RRPः €199.95
ROX 11.1 EVO HR SET WHITE scope of delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide,  
R1 DUO transmitter and chest strap,  
SHORT BUTLER GPS

Item no. 01035 RRPः €249.95
ROX 11.1 EVO SENSOR SET WHITE scope of 
delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide,  
R1 DUO transmitter and chest strap,  
SHORT BUTLER GPS,  
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

Item no. 01030 RRPः €169.95
ROX 11.1 EVO BLACK scope of delivery 
Bike computer, GPS mount,  
attachment material, USB-C cable,  
quick-start instructions

Item no. 01032 RRPः €199.95
ROX 11.1 EVO HR SET BLACK scope of delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide,  
R1 DUO transmitter and chest strap,  
SHORT BUTLER GPS

Item no. 01034 RRPः €249.95
ROX 11.1 EVO SENSOR SET BLACK scope of 
delivery
Bike computer, USB-C cable, quick-start guide,  
R1 DUO transmitter and chest strap,  
SHORT BUTLER GPS,  
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

Sportisti var vienkārši orientēties ar ROX 11.1 EVO pa iepriekš izveidotu maršrutu KOMOOT lietotnē, atstājot 
viedtālruņus kabatās. KOMOOT navigācijas instrukcijas tiek attēlotas ROX 11.1 EVO displejā bultu veidā. 
Izveidojot maršrutu, var iestatīt pieturas punktus.

Navigation with the komoot appNavigation with a track

ATGRIEZIES DROŠI
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PIEDZĪVOT TO TIEŠRAIDĒ
Aktivitātes tiek ierakstītas ar SIGMA velodatoru, un tās var 
nekavējoties analizēt tiešraides ekrānā. Maršrutu un pašreizējo 
GPS pozīciju var parādīt kartē. Tiek parādīts arī nobrauktais 
attālums, aizvadītais aktivitātes laiks, tostarp augstuma profils.

SIGMA RIDE
PERFEKTS PARTNERIS

DISPLEJA PIELĀGOŠANA
Pielāgotus treniņu skatus var viegli iestatīt brauciena laikā 
vai izvēlēties kādu no atlasītajiem iepriekš 
ieprogrammētajiem skatiem.
Lietotnes SIGMA RIDE statusa displejs sniedz dažādu 
uzticamu informāciju, piemēram, pašreizējo velodatora 
akumulatora uzlādes līmeni un to, cik daudz vietas vēl ir 
pieejams maršrutiem un brauciena datiem.

LEJUPIELĀDĒJIET BEZ 
MAKSAS!
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BRAUCIENU 
DIENASGRĀMATA 

Lietotne SIGMA RIDE ļauj velosipēdistiem saglabāt visas 
savas aktivitātes. Saraksta skatā ir redzamas visas 
aktivitātes, iekļaujot maršrutu, datumu, attālumu, 
brauciena laiku un pacelšanos/nolaišanos metrus, viegli 
lasāmā formātā. Pēdējā aktivitāte vienmēr ir laika skalas 
augšdaļā. SIGMA PERFORMANCE INDEX var izmantot, 
lai vizualizētu treniņu intensitāti.

Konkrētu katras aktivitātes informāciju var attēlot darbības 
ekrānā. Papildus katras vērtības (piemēram, sirdsdarbības) 
ar grafiskajiem attēliem un dažādām krāsām, parāda 
veiktspēju maršrutā. Aktivitātēm var pievienot tādu 
informāciju kā laikapstākļus, temperatūru un pašsajūtu 
aktivitātes laikā.

ATRAST IDEĀLO CEĻU
SIGMA RIDE rāda tavus iemīļotos veiktos maršrutus. Tos var 
viegli nosūtīt uz velosipēda datoru, lai nekavējoties dotos 
braucienā. Pagriezienu norādes ekrānā sekošanu maršrutam 
padara vieglu un ērtu.             

Lietotne SIGMA RIDE var importēt aktivitāšu ierakstus no 
citiem portāliem kā GPX failus. SIGMA ierakstus, piemēram, 
tos, kas izveidoti SIGMA DATU CENTRĀ, var sinhronizēt 
lietotnē SIGMA RIDE, izmantojot SIGMA CLOUD. Trešo 
pušu pakalpojumu sniedzēju, piemēram, KOMOOT, ierakstus 
lietotnē var iestatīt par iecienītākajiem.

DALIES AR DRAUGIEM

Lietotne SIGMA RIDE ļauj ļoti ērti kopīgot aktivitātes savā 
Strava profilā pievienojiet fotoattēlus un piezīmes par saviem 
piedzīvojumiem. Aktivitātes datus var kopīgot arī ar citām 
fitnesa platformām un sociālo mediju platformām, piemēram, 
KOMOOT, TrainingPeaks, Facebook un Twitter. Par 
aktivitātēm var viegli dalīties, izmantojot kumunikāciju 
aplikācijas, piemēram, WhatsApp.

E-VELOSIPĒDA
SAVIENOJUMI
Lietojumprogramma SIGMA RIDE, protams, 
atbalsta e-velosipēdu aktivitātes. Grafiskajos 
profilos un  kartē tiek izmantotas dažādas 
krāsas, lai vizualizētu, cik liela daļa maršruta 
tika nobraukta ar kādu atbalsta līmeni, 
akumulatora stāvokli maršruta laikā un daudz 
ko citu.
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Funkciju pārskats
GENERAL ROX 2.0 ROX 4.0 ROX 11.1 EVO
Dimension (WxLxH) 44.2 x 65.9 x 17.8 mm 44.9 x 73.6 x 18.4 mm 46.8 x 66.1 x 20.8 mm

Mount compatibility GPS Mount 
OVERCLAMP BUTLER

GPS Mount 
OVERCLAMP BUTLER

GPS Mount 
SHORT BUTLER 

OVERCLAMP BUTLER
Weight 39 g 51 g 55 g
Water resistance IPX7 IPX7 IP67
Battery 350 mAh (Li-ion), 3.7 V 550 mAh (Li-ion), 3.7 V 1000 mAh (Li-ion), 3.7 V
Touchscreen - - -
Display size 2.0" 2.4" 1.77"
Resolution (pixel) Main display: 51x16 Main display: 59x23 128x160
Color display/Number of colors 2 2 262K colors
Display technology Transflective Transflective Transmissive
Backlight
Typical battery life 18 hours 25 hours 18 hours

Connectivity BLE  
ANT+

BLE  
ANT+

BLE  
ANT+

Smart notifications

Sensor technology - Speed, cadence,
heart rate

Speed, cadence,  
heart rate, power meter, 

electronic shifting, 
smart trainer (FE-C)

e-bike-ready

NAVIGATION
Map navigation - - -
Track navigation - -
Turning guidance
Number of tracks on the device - - up to 36
Back to start Arrow navigation Arrow navigation -

SENSORS
GPS
GLONASS
GALILEO - -
Barometric altitude measurement -
Ambient light sensor
Acceleration sensor - -

TRAINING
Pre-installed sport profiles 1 1 4

Individually adjustable sport profiles 1  
(further sport profiles can be saved in the app)

1  
(further sport profiles can be saved in the app) up to 20

Individually adjustable training pages up to 6 up to 6 up to 6
Individually adjustable number of training values per page 2 3 up to 6
Templates for training views 1 1 8
Colors to highlight the training values - - 8
Workouts - -
Number of workouts on device - - up to 36
Strava Live Segments - - -
Crash alert - -
Alarms - - Food, drinks, individual
Auto pause
Lap function - - Manual, automatic (time/distance)

Target zone training - - Speed, cadence, 
heart rate, power

DATA ANALYSIS
SIGMA RIDE app/SIGMA DATA CENTER
Memory up to 100 h of training up to 100 h of training up to 100 h of training
File format .fit .fit .fit
Share with Strava, komoot, TrainingPeaks, Facebook, Twitter,  
and messenger services

WORKOUT FUNCTIONS
BASIC FUNCTIONS
Speed/avg. speed/Max. speed
Distance
Training time (net)
Training time (gross) - -
Speed graph - -
Sigma Performance Index -  (SIGMA RIDE app)
Calories -
Clock (12/24 hrs)
Date - -

ALTITUDE MEASUREMENT
Current altitude -
Gradient (in %) -
rise rate - -
Altitude graph -
Altitude uphill -
Max. altitude/Min. altitude - -
Avg. rise rate/Max. rise rate - -
Avg. incline/Max. incline - -
Decline altitude - -
Avg. rate of descent/Max. rate of descent - -
Avg. decline/Max. decline - -
Number of ascents/descents - -

CADENCE
Cadence/Avg. cadence/Max. cadence -
Cadence graph - -
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HEART RATE FUNCTIONS
Current heart rate/Avg. heart rate/Max. heart rate -
Minimum heart rate - -
% max. heart rate -
Avg. % max. heart rate - -
Target zone - -
Intensity zones -
Heart rate graph - -

POWER FUNCTIONS
Balance/Avg. balance - -
Balance 3/10/30 sec. - Avg. - -
Pedal smoothness - -
Current power/Avg. power/Max. power - -
Power – %FTP - -
power 3/10/30 sec. - Avg. - -
power – intensity factor - -
Power in KJ/watts/KG - -
Normalized power - -
Training Stress Score - -
Power zones/power graph - -
Torque effectiveness (--%/--%) - -

E-BIKE FUNCTIONS
Range/e-bike battery
Support (watts) - -
Human power vs. motor power
Support level
Gear indicator - -
Light
E-bike total distance/total time - -

INDOOR TRAINER FUNCTIONS
Trainer resistance/mode/target power - -

AUTOMATIC LAP FUNCTIONS (TIME- OR DISTANCE-BASED)
Number - -
Lap time - -
Distance - -
Avg. speed/Max. speed - -
Calories - -
Avg. altitude/Max. altitude - -
Altitude uphill/downhill - -
Altitude - -
Avg. incline/decline - -
Avg. rate of ascent/descent - -
Avg. balance - -
Avg. power/Max. power - -
Normalized power - -
Avg. cadence/Max. cadence - -
Avg. heart rate/Max. heart rate - -
Pedalling time/Pedalling index - -
Auto lap list - -

MANUAL LAP FUNCTIONS
Number - -
Lap time - -
Distance - -
Avg. speed/Max. speed - -
Calories - -
Avg. altitude/Max. altitude - -
Altitude uphill/downhill - -
Avg. incline/decline - -
Avg. rate of ascent/descent - -
Avg. balance - -
Avg. power/Max. power - -
Normalized power - -
Avg. cadence/Max. cadence - -
Avg. heart rate/Max. heart rate - -
Pedalling time/Pedalling index - -
Lap list - -

NAVIGATION FUNCTIONS
Time to destination/ETA - -
Distance to destination/ Distance to the next waypoint - -
Heading/Turning guidance
Track navigation - -

ELECTRONIC SHIFTING
Battery status - -
Front gear (chain ring) - -
Gear ratio - -
Rear gear - -
Di2 shifting mode - -

STATUS FUNCTIONS
Current temperature -
Min. temperature/Max. temperature - -
GPS accuracy - -
Device battery status
Air pressure - -
Weather trend - -
Compass
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Stiprinājumi

KLASISKAIS
Klasisko SIGMA GPS stūres stiprinājumu var nostiprināt 
uz stūres vai velosipēda iznesuma. Stiprinājumus var 
izmantot ar jebkuru ierīci no SIGMA ROX sērijas uz 
jebkura izmēra stūres.

Informāciju par ROX sērijas saderību ar e-velosipēdu sistēmām var 
atrast vietnē goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp vai skenējot QR 
kodu ar viedtālruni.

"OVERCLAMP BUTLER" 
STIPRINĀJUMS
“Overclamp butler” stiprinājums nodrošina perfektu ROX 
velosipēda datora novietošanu – pat uz ļoti īsa iznesuma. 
Ierīci var novietot centrā virs iznesuma stūres līmenī. Tas 
nodrošina vairāk vietu. Šis stiprinājums der 31,8 mm un 35 
mm diametra stūrei.

"SHORT BUTLER " STIPRINĀJUMS 
“Short butler” stiprinājums ir izstrādāts īpaši ROX 11.1 EVO. Tas novieto ROX 11.1 EVO tuvāk 
stūrei un racionālākā pozīcijā, un to var uzstādīt uz stūres ar diametru no 25,4mm līdz 31,8 mm, 
veicot dažus vienkāršus soļus. Speciālie 3D gumijas paliktņi ļauj iztaisnot ROX velodatoru pat uz 
izliektas stūres.

E-VELOSIPĒDU SADERĪBAS SARAKSTS
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AKSESUĀRI
ROX 2.0 ROX 4.0 ROX 11.1 EVO
00463
GPS MOUNT
RRPः €8.95

00463
GPS MOUNT
RRPः €8.95

00463
GPS MOUNT
RRPः €8.95

00500
OVERCLAMP
BUTLER GPS
RRPः €19.95

00500
OVERCLAMP
BUTLER GPS
RRPः €19.95

00475
SHORT BUTLER 
GPS
RRPः €19.95

18460 
USB-C 
CABLE
RRPः €6.95

20331
R1 DUO
HR TRANSMITTER
RRPः €45.95

00500
OVERCLAMP
BUTLER GPS
RRPः €19.95

20318
COMFORTEX+  
CHEST BELT
RRPः €19.95

20331
R1 DUO
HR TRANSMITTER
RRPः €45.95

20332
R1 DUO  
TRANSMITTER
+ CHEST STRAP
RRPः €54.95

20332
R1 DUO  
TRANSMITTER
+ CHEST STRAP
RRPः €54.95

20335
DUO MAGNETLESS 
SPEED
RRPः €34.95

20318
COMFORTEX+  
CHEST BELT
RRPः €19.95

20336
DUO MAGNETLESS 
CADENCE
RRPः €34.95

20335
DUO MAGNETLESS 
SPEED
RRPः €34.95

18460 
USB-C 
CABLE
RRPः €6.95

20336
DUO MAGNETLESS 
CADENCE
RRPः €34.95

18460 
USB-C 
CABLE
RRPः €6.95
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SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. -Julius -Leber -Straße 15
67433 Neustadt/Weinstraße
Germany
Tel.  + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax.  + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

www.sigmasport.com 90
14

93
 / 
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