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NASTAVENÍ
ROZLOŽTE JEDNOTKU

1. Zvedněte horní část rámu

2. Rozložte skládací část a ujistěte se, že řemen 
je v drážce bubnu u obou válců.

3. Rozložte všechny části rámu do roviny 
a Z•Rollers je připraven.

UMÍSTĚNÍ KOLA
PŘIZPŮSOBTE ROZTEČ KOLA VÁLCŮM

1. Při nastavování kola na válce by přední osa 
náboje předního kola měla být mírně za osou 
předního válce Z•Roller.

2. V případě, že pozice kola a válce není podle 
obrázku, složte rám, tím uvolníte napětí 
řemene, povolte válec na obou stranách 
a nastavte podle obrázku. 

Osa náboje předního kola by měla být 
mírně za osou válce Z•Roller.

Děkujeme za zakoupení Kinetic Z•Rollers! 
Výběrem Kinetic Z•Rollers jste se zařadili mezi elitní skupinu náročných cyklistů, kteří očekávají to nejlepší od svého 
vybavení a zároveň sami od sebe. Cyklistické válce zlepší rovnováhu, techniku šlapání i celkový výkon na kole. Tyto válce ale 
nejsou pro každého, ale pouze pro cyklisty, kteří již mají značnou míru dovedností. Myslíte si, že jste dobří? Tyto válce vás 
udělají ještě lepšími.

Z•Rollers slouží k tréninku elitní třídy cyklistů. Při řádné údržbě vám budou dlouho bezproblémově sloužit. Kinetic 
poskytuje na Z•Rollers doživotní záruku.

Z•Rollers jsou od výrobce kompletně sestaveny. Pouze rozložte rám, přizpůsobte válce rozteči     
vašeho kola (je-li to nutné), a můžete jet.
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ZÁRUKA

[CZ]

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 :

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 + Z•Rollers jsou určeny pouze pro středně pokročilé až pokročilé cyklisty

 + Používejte pouze na rovné podlaze

 + Ujistěte se, že je vaše kolo před použitím v dobrém stavu

 + Před použitím zkontrolujte, že jsou všechny šrouby utaženy.  
(Tovární nastavení točivého momentu pro šrouby na kovových částech 
je: 12 Ft-Lbs [15n*m].  
Tovární nastavení točivého momentu pro šrouby připevněné k plastovým 
částem je 7 Ft-Lbs [9N*m]).

 + Z•Roller válce jsou precizně opracované pro zajištění hladké jízdy. Chraňte válce 
před promáčknutím a poškozením, neboť to může ovlivnit funkci produktu.

PÉČE A ÚDRŽBA
 + Po použití otřete válce vlhkým 
hadříkem, aby se zabránilo korozi.

 + Pro zajištění maximální životnosti 
řemene trenažer složte nebo 
řemen uvolněte, když jej 
nepoužíváte.

 + Ložiska jsou zapečetěná, 
nevyžadují údržbu ani mazání
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