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T-2103
Distanční podložka RU táhla

Zkontrolujte zda balení obsahuje následující komponentyBALENÍ

T-740
RU 
táhlo

T-2400
MAGNETIC

SETRVAČNÍK

PÁKA PRO RYCHLÉ 
UVOLNĚNÍ

JISTÍCÍ 
KROUŽEK

ŠROUB NOHY
ODPOROVÁ 
JEDNOTKA

DETAILY TRENAŽERU

LEVÝ 
UPÍNACÍ 
ŠROUB

PRAVÝ 
UPÍNACÍ 

ŠROUB

UPEVŇOVACÍ ŠROUB 
ODPOROVÉ JEDNOTKY

PÁČKA OVLÁDÁNÍ ODPORU



T-2111
Distanční
podložka 
(namontovaná
na trenažeru)

T-2202
Upevňvací šroub 
válce a podložka

T-2201
Držák odporové 
jednotky

T-2203
Pružina

T-2204
Uchycovací 
šroub  
a matice

T-740
RU táhlo
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T-2103 
Distanční podložka

T-2210
Rám

SOUČÁSTI TRENAŽERU
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VÁLEC

Na válci  
najdete stopy 
pláště, protože 
je každý trenažer
testovaný.

SÉRIOVÉ 
ČÍSLOT-699R

Odporová 
jednotka

SETRVAČNÍK



MONTÁŽ KOLA

Povolte jistící 
kroužek a otáčejte 
levým šroubem 
směrem ke kolu.

1

Tlačte pravým 
šroubem proti 
RU táhlu, 
uzavřete páku 
a točte šroubem 
dokud není plášť 
kola na středu 
válce.

2 PÁKA 
PRO 

RYCHLÉ 
UVOLNĚNÍ

Ujistěte se, že je
šroub povolený, 

a odporová jednotka 
se nedotýká se pláště.

Držte 
rám za 
zadní 
stavbu
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MONTÁŽ KOLA

1. Oddělejte páčku ovládání 
z řidítek.

2. Otáčejte dotahovacím 
šroubem na odporové 
jednotce proti směru 
hodinových ručiček tak, 
aby se válec oddálil 
od pláště.

3. Otočte pravým šroubem 
proti směru hodinových 
ručiček minimálně  
o 2 otáčky, aby bylo 
možné uvolnit páku pro 
rychlé uvolnění.

4. Nezapomeňte držet kolo.

5. Uvolněte páku na pravé 
straně a vytáhněte šroub 
do plně otevřené polohy.
Nyní můžete vyjmout 
kolo z levé distanční 
podložky a z celého 
trenažeru.

VYJMUTÍ 
KOLA

DOTAHOVACÍ MATKA

Připevněte 
páčku ovládá-
ní za použití 
vhodné distanční 
podložky a utáh-
něte dotahovací 
matku.

6

Točte šroubem 
na straně 
s pákou pro 
rychlé uvolnění, 
dokud není kolo 
přesně na středu
válce odporové 
jednotky.

3

PRAVÁ
STRANA

Když je zadní 
kolo na středu 
odporové jedno-
ky a kolo je
pevně uchyceno
v rychloupínáku, 
potom dotáhněte 
jistící kroužek.

4

LEVÁ 
STRANA

Upevňovacím 
šroubem odpo-
rovou jednotu 
přibližte k plášti, 
dokud se ho ne-
dotkne, potom
přidejte 2 až 5
otáček.

5
Vyzkoušejte  
tření pláště  

rychlým pohy-
bem kola o 1/4 
otáčky dopředu 

a dozadu.Přidejte 
další 1/2 otáčky
šroubem pokud 

je to potřeba.
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DISTANČNÍ 
PODLOŽKA

TIP: 



DALŠÍ ŘEŠENÍ UPEVNĚNÍ KOLA

PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE 12 MM FINE
T-2100

PEVNÁ OSA KINETIC  
TRAXLE 12 MM MEDIUMT-2102

PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE 12 MM 
COURSE T-2101
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*PRO VAŠ BEZPEČNÝ TRÉNINK
Doporučujeme používat RU táhlo přiložené k trenažéru.

 » Před jízdou se ujistěte, že je vaše kolo 
řádně upevněno v trenažeru.

 » Nepřetahujte upevňovací šroub 
odporové jednotky. Přetažení způsobuje 
poškození pláště i trenažeru. Dotáhněte 
ho tak, abyste zamezili prokluzování 
pláště.

 » Při použití trenažeru dochází k ohřátí 
odporové jednotky. NEDOTÝKEJTE SE 
odporové jednotky pokud je horká.

 » Před začátkem pravidelného cvičení 
nebo používání jakéhokoliv fitness 
produktu včetně trenažeru Kinetic se 
vždy poraďte se svým lékařem. Pokud 
při použití trenažeru pociťujete závratě, 
točení hlavy nebo nevolnost vyhledejte 
neprodleně lékařskou pomoc.

 » Během jízdy může být kolo a odporová 
jednotka ve vysokých otáčkách. Z toho 
důvodu při jízdě na trenažeru udržujte 
děti, zvířata a všechno další v bezpečné 
vzdálenosti. 

 » Trenažer vždy používejte pouze na 
rovném povrchu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA A DISTANČNÍ PODLOŽKY

T-2111
(NAMONTOVANÁ NA 

TRENAŽÉRU)
T-740

SOUČÁSTÍ 
BALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODLOŽKA POD 
PŘEDNÍ KOLO

PĚNOVÁ 
PODLOŽKA

OCHRANA  
RÁMU - POTÍTKO

TAŠKA PRO 
TRENAŽER

TRÉNINKOVÉ  
PLÁŠTĚ KINETIC

PŘÍDAVNÝ KOTOUČ 
“PRO FLYWHEEL”

www.bplumen.cz/kinetic

Pro značky a modely:
Pivot, Yeti, Bianchi (14), Rocky Mountain, BH, 
Redline, Giant 27,5”, Diamondback Scapegoat,  
Diamondback Slopestyle, Diamondback Mission 
Series, Diamondback 29 series, Diamondback 
Raleigh RCX Cyclocross

Pro značky a modely:
Specialized , Foundry, Cannondale, Santa Cruz, 
Scott, Intense 

Pro značky a modely:
Trek, Niner, GT (2014), Salsa (2014), Canfield, 
Giant Reign X, Diamondback Mason, 
Diamondback Mason FS serie



ZÁRUKA

Doživotní záruka pro prvního majitele na rám a odporovou jednotku. 

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben

- výrobek musí být řádně skladován, používán a udržován podle návodu

- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list

- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen

Nárok ze záruky zaniká

- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením   
či montáží, zásahem do konstrukce trenažeru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)

- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list

- jedná-li se o neobvyklé opotřebení jednotlivých dílů

Dovozce: Pavel Bárta – BP Lumen, 

 Puškinova 546, 54232 Úpice

Výrobní číslo trenažeru:   …………………………………………………………………………………………………………………………

Prodávající :     …………………………………………………………………………………………………………………………

Datum prodeje:    …………………………………………………………………………………………………………………………

Razítko a podpis prodávajícího :  …………………………………………………………………………………………………………………………
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Dovozce: 
Pavel Bárta – BP Lumen

Puškinova 546
Úpice 542 32

Czech Republic

www.bplumen.cz


