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INDIKACE NAPÁJENÍ

USB PORT

PORT NAPÁJENÍ

Stáhněte si 
aplikaci Kinetic 
Fit ještě dnes 
a zdarma 
aktivujte své 
šestiměsíční 
zkušební 
členství.

www.kinetic.fit

Uživatelský manuál

Smartphone, podložka pod přední kolo a ani jízdní kolo samotné nejsou součástí dodávky trenažéru.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

RYCHLOUPÍNACÍ 
PÁČKA

SETRVAČNÍK

REGULÁTOR NAPĚTÍ MEZI 
VÁLCEM A PLÁŠTĚM
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Ihned po otevření zkontrolujte, zda balení obsahuje 
všechny zde uvedené součásti.

BALENÍ A JEHO SOUČÁSTI SESTAVENÍ TRENAŽERU

Otočný ovladač napětí našroubujte do protilehlé rozpěry a ně-
kolika otáčkami utáhněte.

Regulátor napětí opatřete podložkou a prostrčte ho připrave-
ným otvorem v odporové jednotce. Na vnitřní straně odporové 
jednotky posléze přidejte podložku a pružinu.

Pomocí dlouhého šroubu připevněte odporovou jednotku 
do rámu přesně tak, jak vidíte na obrázku.
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Napájecí kabel

Rám

Rychloupínák
Součástky 
pro montáž

Odporová jednotka 

ZAČÍNÁME
1. Sestavte trenažer a umístěte do něj kolo
2. Stáhněte si aplikaci Kinetic Fit (www.kinetic.fit)
3. Vytvořte si uživatelský účet a profil
4. Zapojte trenažer do sítě a spárujte  

ho s aplikací Kinetic Fit
5. Postupujte podle instrukcí a zahajte trénink

Apple and the Apple logo are 
trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries. App Store 
is a service mark of Apple Inc.

Tréninková aplikace Kinetic Fit  
S nákupem trenažeru Smart Control získáte zdarma 
šestiměsíční členství v tréninkovém programu.

FCC ID: QOQBLE113
IC: 5123A-BGTBLE113

MIC: 007-AB0103
KCC-CRM-BGT-BLE113

Bluetooth QD ID: B021015
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UMÍSTĚNÍ JÍZDNÍHO KOLA

1. Povolte regulátor napětí na odporové jednotce tak, aby se 
zadní kolo mohlo volně otáčet.

2. Povolte pravý upínací mechanismus minimálně o dvě otáč-
ky tak, abyste uvolnili tlakem zablokovanou rychloupínací 
páčku.

3. Kolo uchopte za sedlovou vzpěru a přidržujte ho, aby ne-
spadlo.

4. Uvolněte rychloupínací páčku na pravé straně trenažeru 
a upínací mechanismus zcela vysuňte. Kolo nyní můžete 
uvolnit také z levé dosedací plochy.

DEMONTÁŽ JÍZDNÍHO KOLA

Povolte regulátor napětí tak, abyste získali dostatek prostoru 
pro plášť. Poté utahujte upínací šroub tak, abyste kolo umístili 
ke středu válce. 

Pomalu utahujte pravý upínací mechanismus a mějte na pamě-
ti, že zadní kolo musí pevně sedět přesně uprostřed odporového 
válce.

Regulátor napětí pomalu utahujte, dokud se válec nedotkne pláště 
a pak přidejte další 2 nebo 3 otáčky. 

Pokud je zadní plášť přesně na svém místě a kolo je v trena-
žeru pevně uchyceno, zajistěte pojistný kroužek na levé straně 
trenažeru.

1

3

5

Pravý upínací mechanismus posuňte co nejblíže k rychloupíná-
ku zadního kola. Poté zajistěte rychloupínací páčku na rameni 
trenažeru a upínacím mechanismem otáčejte, dokud kolo na 
válci dokonale nevystředíte.
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PRAVÁ
STRANA

RYCHLOUPÍNACÍ 
PÁČKA

LEVÁ
STRANA

Regulátor napětí mezi 
válcem a pláštěm je 

z výroby utažen na 
maximum. Před mon-

táží jízdního kola ho 
proto prosím povolte.

Rám 
uchopte 
za sedlovou 
vzpěru.

TIP: Správně zvolené 
napětí ověříte tak, že 

budete pláštěm pohy-
bovat ostře dopředu 

a dozadu. Pokud je vše 
tak, jak má být, nemělo 

by dojít k sebemenší-
mu prokluzu. V opač-

ném případě otočte 
regulátorem napětí 

o další půl otáčku 
a test zopakujte.

REGULÁTOR NAPĚTÍ MEZI VÁLCEM 
A PLÁŠTĚM
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UMÍSTĚTE KOLO DO 
STŘEDU VÁLCE



*PRO VAŠE BEZPEČÍ
Doporučujeme používat pouze originální rychloupínák, který je 

součástí balení každého trenažeru Kinetic.

 » Před každou jízdou se znovu ujistěte, zda je kolo v 
trenažeru správně uchycené.

 » Regulátor napětí na odporové jednotce utahujte vždy 
s citem. Přetažení může způsobit poškození pláště i 
odporové jednotky. Regulátor utahujte vždy pouze tak, 
abyste zabránili vzájemnému prokluzu pláště a válce 
odporové jednotky.

 » Pokud trenažer používáte po delší dobu, může dojít k 
zahřátí hlavní odporové jednotky. Během tréninku a 
bezprostředně po jeho ukončení se odporové jednot-
ky nedotýkejte, a pokud je horká, postupujte obzvlášť 
opatrně.

 » Před použitím trenažeru či jakéhokoliv jiného produktu 
Kinetic zkonzultujte své tréninkové možnosti s lékařem. 
Pokud se při tréninku dostaví náhlá slabost, závrať, 
nevolnost či malátnost, okamžitě jízdu ukončete a 
neprodleně vyhledejte ošetření.

 » Při tréninku se válec odporové jednotky a zadní kolo 
k němu přimknuté otáčejí velmi vysokou rychlostí. Z 
tohoto důvodu dohlédněte na to, aby se děti, domácí 
zvířata a nebezpečné předměty všeho druhu nacházely 
v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí trenažeru.

 » Trenažer používejte vždy pouze na rovném povrchu.
 » Jízdní kola s jedním převodem a osou zadního kola za-

končenou šrouby upínejte do trenažeru pomocí dvojice 
standardních dosedacích koncovek. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
DOPORUČENÁ KOMBINACE RYCHLOUPÍNACÍ OSY A DOSE-
DACÍCH KONCOVEK.*

www.bplumen.cz/kinetic

KONCOVKY PRO UCHYCENÍ ZADNÍHO KOLA  (dotazy a objednávky: kurtinetic.com)

KONCOVKA STANDARDNÍ
Č. DÍLU: T-2111

KONCOVKA S VÝŘEZEM
Č. DÍLU: T-2103

KONCOVKA DRÁHOVÁ
Č. DÍLU T-2104

KONCOVKA MĚLKÁ
Č. DÍLU: T-2105

KONCOVKA S OTVOREM 
PRO ŘETĚZ

Č. DÍLU: T-2106
KONCOVKA BMX
Č. DÍLU: T-2107

Tato koncovka je předinstalovaná 
na všech trenažerech Kinetic. Je 
vhodná pro zadní osy zakončené 
šrouby, typicky pro kola s jedním 
převodem a kola dráhová.

Součást základního balení, 
vhodná pro většinu rychloupínáků 
a rychloupínacích os.

Oversize provedení standardních 
koncovek, vhodné pro dráhová 
kola se zadní osou zakončenou 
šrouby většími než 15 milimetrů.

Koncovka s užším vnějším roz-
měrem zabraňující poškození 
rámů se specificky tvarovanými 
patkami na straně řetězu.

Koncovka pro použití s nábojovými 
převodovkami s bočním vedením 
napínacího řetězu (Sturmey Archer 
a některé další). Skvělé řešení pro 
skládací kola Brompton.

Koncovka pro 14mm oversize 
zadní osy se šrouby o průměru 
19 mm a větším.

PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE FINE
Č. DÍLU: T-2100

Pevná 12mm osa pro systémy s jemným stou-
páním závitu. Vhodná pro systémy Specialized, 
Syntace X-12 a DT Swiss (Tapered a Flat).

PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE FINE XL
Č. DÍLU: T-2120

Stejné stoupání závitu jako v případě osy Traxle 
Fine, liší se pouze širší celkovou roztečí. Navrženo 
pro rámy Santa Cruz s uzavřenými patkami na 
řetězové straně.

PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE MEDIUM
Č. DÍLU T-2101

Pevná 12mm osa pro systém se středně jemným 
stoupáním závitu. Vhodná pro systémy Shimano 
SM-AX75 a Shimano SM-AX65 142 x 12mm.

PEVNÁ OSA KINETIC TRAXLE COARSE
Č. DÍLU: T-2101

Pevná 12mm osa pro systémy s hrubým stoupá-
ním závitu. Vhodná pro systémy RockShox Maxle, 
Trek ABP Maxle a další.
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T-740
SOUČÁSTÍ TRENAŽERU

PŘÍSLUŠENSTVÍ (dostupné u všech prodejců nebo na kurtkinetic.com )

PODLOŽKA POD PŘEDNÍ 
KOLO (PEVNÁ ČI OTOČNÁ)

PĚNOVÁ PODLOŽKA POD 
KOLO A TRENAŽER

TRÉNINKOVÉ 
PLÁŠTĚ

DRŽÁK NA 
LÁHEV S PITÍM

HRUDNÍ PÁS PRO 
SNÍMÁNÍ SRDEČNÍHO 

TEPU

PŘEPRAVNÍ OBAL PRO 
TRENAŽERY KINETIC
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T-2210
Rám

TRENAŽER A JEHO ČÁST
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REGISTRUJTE SI SVŮJ TRENAŽÉR NA: 
www.kurtkinetic.com/warranty
Pokud vám některá z výše uvedených součástí schází, kontaktujte svého prodejce nebo zákaz-
nickou podporu na www.kurtkinetic.com/contact

VÁLEC

KOTOUČ 
FLYWHEEL

YOKE

SERIAL
NUMBER

T-6000
Odporová  
jednotka

Jelikož každý 
trenažer 
důkladně 
testujeme, na 
válci mohou 
zůstat stopy po 
plášti.

KONCOVKY PRO UCHYCENÍ ZADNÍHO KOLA  (dotazy a objednávky: kurtinetic.com)

T-2202
Regulátor napětí 
s podložkou

T-2201
Rozpěra se šrouby

T-6018
Napájecí kabel

T-2203
Pružina

T-2204
Dlouhý 
montážní 
šroub s maticí

T-740
Rychloupínák

T-2111
Standardní koncovka
(předinstalována na trenažeru)

T-2103
Koncovka s výřezem
(předinstalována na trenažeru)



Poznámky
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Poznámky



Poznámky
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Poznámky



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

POLITIKA CRASH REPLACEMENT

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA TRENAŽERU
Nákupem trenažeru Kinetic jste získali sportovní vybavení té 
nejvyšší kvality. Pokud se budete držet výrobcem doporučených 
pokynů a budete trenažér udržovat obvyklým způsobem, 
bude vám spolehlivým tréninkovým partnerem na celý život. 
Trenažer skladujte ve vnitřních prostorách mimo dosah deště 

a extrémních teplot. Jelikož pot dokáže být velmi agresivní, pro 
prodloužení životnosti trenažer po každém tréninku otřete.

Tak jako u jiných elektrických přístrojů i zde platí, že pokud 
se chcete vyhnout úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte 
trenažer ve vlhkém či mokrém prostředí.

Pro případ nehody, na kterou se doživotní záruka nevztahuje, 
poskytujeme záruku výměny poškozeného dílu za zvýhodněných 
podmínek. Kinetic vymění jakýkoliv nehodou poškozený díl nebo díly 
bez ohledu na to, jak k jejich poškození došlo a co ho zapříčinilo. Pro 
výměnu platí jednotná cena 50$, ke které je nutné připočíst cenu 
dílu samotného a samozřejmě také náklady na dopravu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout produkt, který byl natolik poškozen, 
že již nemůže být znovu zprovozněn. Výměnu můžete žádat pouze 
tehdy, pokud jste se zaregistrovali a čerpáte výhody doživotní záruky. 
Při žádosti o výměnu dílu bude požadováno sériové číslo jednotky a 
některé další informace týkající se záruky. Politika Crash Replace-

ment a poplatky s ní spojené mohou být kdykoliv pozměněny i bez 
předchozího oznámení.

S žádostmi o výměnu poškozených dílů se prosím obracejte na zá-
kaznickou linku na emailu kineticbykurt@kurt.com. Na tomto místě 
získáte veškeré informace, jak dále postupovat a jak k nám zboží 
doručit. V některých případech mohou být náhradní díly zaslány 
přímo na vaši adresu. Vše závisí na povaze daného problému.

Pokud žádost o výměnu poškozených dílů uplatňujete mimo Spoje-
né státy, postup nejprve konzultujte se svým prodejcem/dovozcem. 

 

SEM PROSÍM VEPIŠTE SÉRIOVÉ ČÍSLO VAŠEHO TRENAŽERU KINETIC.

5280 Main Street NE Minneapolis, MN 55421 • 1.877.226.7824
www.kurtkinetic.com

©2016 KINETIC BY KURT ALL RIGHTS RESERVED

Dovozce: 
BP Lumen s. r. o.

Puškinova 546
Úpice 542 32

Czech Republic

www.bplumen.cz/kinetic

Prvnímu majiteli trenažeru poskytuje Kinetic doživotní záruku na 
výrobní vady rámu a 2 roky na odporovou jednotku. Tato záruka 
se nevztahuje vady způsobené nesprávným použitím, nevhodným 
zacházením, zanedbáním údržby, nehodou či neodborným zá-
sahem do rámu, odporové jednotky a všech jejich součástí. Tato 
záruka zaniká, pokud zákazník do odporové jednotky vnikne či tuto 
jinak poruší. Kromě této záruky neplatí žádná jiná, přímo či nepřímo 
vyjádřená.

V případě uplatnění reklamace je kupující povinen dodat záruční list, 
a to prostřednictvím emailu nebo on-line. Kupující je dále povinen 
předložit doklad o koupi, ať už má podobu jakoukoliv. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud kupující nepředloží doklad o registraci a 
přístroj neprokáže sériovým číslem uvedeným na odporové jednotce.

REGISTRACE PRO ZÍSKÁNÍ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY

Registrační formulář vyplňte na adrese www.kurtkinetic.com, a to 
do třiceti dnů od nákupu.

REKLAMACE/ZASLÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pokud máte s trenažerem jakýkoliv problém, obraťte se na zá-
kaznickou linku na emailu kineticbykurt@kurt.com. Abychom vaši 
reklamaci mohli vyřešit co nejdříve, připravte si prosím sériové číslo 
trenažeru a na vyzvání ho sdělte našim zaměstnancům.

Jakmile zjistíme, jaké součásti mají být opraveny či vyměněny, 
budeme vás informovat o zpětném zaslání zboží. 

V některých případech mohou být náhradní díly zaslány přímo na 
vaši adresu. Vše závisí na povaze daného problému.

Pokud reklamaci uplatňujete mimo Spojené státy, postup nejprve 
konzultujte se svým prodejcem/dovozcem. 


