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ZAREGISTRUJTE SE ONLINE PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY: WWW.KURTKINETIC.COM/WARRANTY 
A MŮŽETE SI ZDARMA STÁHNOUT TRÉNINKOVÉ VIDEO

OTOČNÁ PODLOŽKA A KOLO 
NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

TRÉNUJTE 
S WATT 

METREM

VČETNĚ 
TRÉNINKOVÉHO 

PLÁNU A FITNESS 
TESTU

SLEDUJTE 
VÝSLEDKY
SMARTPHONE NENÍ 
SOUČÁSTÍ BALENÍ
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Při vybalování se ujistěte, že 
krabice obsahuje následující díly

SETRVA-
ČNÍK

RYCHLOUPÍNÁK

JISTÍCÍ 
KROUŽEK

DISTANČNÍ 
PODLOŽKA 
S VÝŘEZEM

STANDARDNÍ 
DISTANČNÍ  
PODLOŽKA

ŠROUB 
NOHY

ODPOROVÁ 
JEDNOTKA

ČÁSTI TRENAŽERU

OBSAH BALENÍ MONTÁŽ

LEVÝ 
UPÍNACÍ 
ŠROUB

LEVÁ NOHA

PRAVÁ NOHA

PRAVÝ  
UPÍNACÍ  

ŠROUB

UPEVŇOVACÍ 
ŠROUB ODPOROVÉ 
JEDNOTKY

ČIDLO WATT 
METRU 
INRIDE

Vložte nohy a pevně utáhněte pomocí imbusové-
ho klíče. Postup opakujte i na druhé noze.

1

V případě, že některý díl chybí, 
prosíme kontaktujte náš 
zákaznický servis na  
www.kurtkinetic.com/contact

Nohy

Rám  
a odporová 
jednotka

4 mm imbusový klíč

T-740
RU táhlo

www.bplumen.cz/kinetic
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MONTÁŽ KOLA

1. Povolte upevňovací šroub na odporové jednotce tak, aby se 
válec nedotýkal pláště.

2. Uvolněte osu kola otočením pravým upínacím šroubem o 
minimálně dvě otáčky, dokud nepovolí rychloupínák.

3. Přidržte sedlovou vzpěru pro kola.
4. Uvolněte rychloupínák na pravé straně trenažeru a posuňte 

matici do plně otevřené polohy. Nyní můžete kolo vyjmout.

VYJMUTÍ KOLA

Povolte jistící kroužek a utahujte upínací šroub tak, abyste kolo 
umístili ke středu válce.

Utáhněte pravý upínací šroub. 

Točte šroubem odporové jednotky tak dlouho, dokud se válec nedotkne 
pláště a pak přidejte další 2 nebo 3 otáčky.

Dotáhněte levý jistící kroužek.

1

3

5

Zavřete rychloupínák a zkontrolujte, aby kolo bylo na středu válce.

2

4

PRAVÁ 
STRANA

RYCHLO-
UPÍNÁK

LEVÁ 
STRANA

Ujistěte se, 
že šroub je 

povolený, 
a odporová 
jednotka se 

nedotýká 
pláště

držte 
rám za 
zadní 
stavbu

TIP: Vyzkoušejte 
tření pláště rychlým 
otočením kola o 1/4 

otáčky tam a zpět. 
V případě potřeby 
přidejte další 1/2 
otáčky šroubem 

odporové jednotky.

UPEVŇOVACÍ 
ŠROUB ODPOROVÉ 
JEDNOTKY

UMÍSTĚTE 
KOLO DO 
STŘEDU 
VÁLCE

www.bplumen.cz/kinetic



*PRO VAŠI BEZPEČNOST 
doporučujeme používat RU táhlo, které je součástí trenažeru.

 » Před každou jízdou se ujistěte, že je vaše kolo v 
trenažeru správně upevněno a bezpečně zajištěno.

 » Neutahujte upevňovací šroub válce násilím. Přílišné 
dotahování může poškodit plášť i jednotku. Utáhněte 
jen tolik, aby plášť neprokluzoval.

 » V případech normálního použití trenažeru stejně jako 
při delší jízdě, dojde k zahřátí odporové jednotky.
NEDOTÝKEJTE SE odporové jednotky během použití 
a dokud je jednotka teplá.

 » Před začátkem jakéhokoli tréninku nebo před použitím 
fitness výrobku, včetně trenažeru Kinetic, se vždy poraďte 
s lékařem. Pokud pocítíte závratě, točení hlavy nebo 
nevolnost během používání trenažeru, okamžitě zastavte 
a vyhledejte lékařskou pomoc.

 » Kolo i odporová jednotka se během jízdy může točit 
vysokou rychlostí. Z tohoto důvodu udržujte děti, domácí 
mazlíčky a veškeré předměty v bezpečné vzdálenosti od 
trenažeru během používání.

 » Trenažer používejte pouze na rovném podkladu.
 » Jednorychlostní kola s pevnou osou vyžadují dodatečnou 

distanční podložku pro správné použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (Dostupné na kurtkinetic.com a u prodejců Kinetic)

PODLOŽKA POD 
PŘEDNÍ KOLO

PODLOŽKA 
POD TRENAŽER

OCHRANA RÁMU - 
POTÍTKO

TAŠKA PRO 
TRENAŽER

TRÉNINKOVÉ 
PLÁŠTĚ 

PŘÍDAVNÝ KOTOUČ 
“PRO FLYWHEEL”
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T-740
SOUČÁSTÍ 

TRENAŽERU

DODATEČNÉ DÍLY PRO UPEVNĚNÍ KOLA (Objednávky a informace: kurtkinetic.com)

STANDARDNÍ 
DISTANČNÍ PODLOŽKA

DÍL Č. T-2111

DISTANČNÍ PODLOŽKA 
S VÝŘEZEM
DÍL Č. T-2103

TRACK - DISTANČNÍ 
PODLOŽKA
DÍL Č. T-2104

MĚLKÁ DISTANČNÍ 
PODLOŽKA
DÍL Č. T-2105

SPECIÁLNÍ CA  
DISTANČNÍ PODLOŽKA

DÍL Č. T-2106

BMX DISTANČNÍ 
PODLOŽKA
DÍL Č. T-2107

Namontovaná na všech Kinetic 
trenažerech a je kompatibilní s 
většinou běžných os včetně kol 
pro dráhovou cyklistiku.

Součástí balení trenažeru
a lze použít i pro většinu

běžných rychloupínacích os.

Zvětšená verze standardní distanční 
podložky pro osy kol pro dráhovou 
cyklistiku větší než 15 mm.

Se zúženým vnějším průměrem pro 
použití na všech rámech s menší 
tolerancí koncovky rámu na pravé 
straně.

K použití s náboji s vnitřním 
řazením, např. Sturmey Archer. 
Ideální pro kola značky Brompton.

Pro 14 mm bmx osy s maticemi 
o velikosti 19 mm a většími.

KINETIC TRAXLE FINE
DÍL Č. T-2100

Pro 12 mm osy s jemným závitovým systémem 
včetně: Syntace X-12, DT SWISS (zúžené a ploché) 
a Specialized.

KINETIC TRAXLE FINE XL
DÍL Č. T-2120

Stejné stoupání závitu jako Fine Traxle, širší průměr.
Pro kola značky Santa Cruz s uzavřenou koncovkou 
rámu na pravé straně - vyžaduje odstranění matice 
z koncovky rámu na pravé straně.

KINETIC TRAXLE MEDIUM
DÍL Č. T-2102

Pro 12 mm osy se středním závitovým systémem 
včetně: SHIMANO SM-AX75 a SM-AX65  
142 mm x 12 mm

KINETIC TRAXLE COARSE
DÍL Č. T-2101

Pro 12 mm osy s hrubým závitovým systémem 
včetně: RockShox Maxle, Trek APB Maxle a další

DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA 
A DISTANČNÍ PODLOŽKY*

www.bplumen.cz/kinetic



DÍLY TRENAŽERU

T-2301
Vrchní rám

T-2302
Spodní rám

T-2303
Nohy

ROLLER

SETRVAČNÍK

YOKE

SÉRIOVÉ 
ČÍSLO

T-2201
Držák odporové jednotky

T-2203
Pružina

T-2204
Uchycovací 
šroub  
a matice

4 mm 
imbusový 
klíč

T-740
RU táhlo

T-699C
Odporová 
jednotka

Z důvodu testování 
každého trenažeru 
je možné, že na 
válci budou otisky 
pláště.

ZAREGISTRUJTE SVŮJ TRENAŽER:  
www.kurtkinetic.com/warranty
V případě, že některý díl chybí, prosíme 
kontaktujte náš zákaznický servis na 
www.kurtkinetic.com/contact

T-2202
Upevňovací šroub 

a podložka

T-2111
Standardní  
distanční  
podložka  
(namontovaná na trenažeru)

T-2103
Distanční  
podložka  
s výřezem 
(namontovaná na trenažeru)
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ZÁRUKA

©2015 KINETIC BY KURT ALL RIGHTS RESERVED

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 na prodejním místě, 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 :

www.kurtkinetic.com

Dovozce: 
Pavel Bárta – BP Lumen

Puškinova 546
Úpice 542 32

Czech Republic

www.bplumen.cz/kinetic


