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Blahopřejeme vám k zakoupení trenažéru Elite RealPower Wireless ANT.           
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UPOZORNĚNÍ

• Setrvačník je zařízení velmi těžký. I drobné 

dopady či nárazy by jej mohly a celý systém bude 

nepoužitelný.

• Nepokoušejte se zastavit otáčení brzděním 

jízdního kola. Způsobíte tím vážné škody setrvač-

níku a pláště.

• Nezapojujte příslušenství před instalací Real 

softwaru.

PŘEDSTAVENÍ

Elite RealPower Wireless ANT je elektronické zařízení 

pro trénink a zábavu; ANT klíč se připojí k PC 

(Windows) pomocí konzoly k upevnění na řídítka 

vašeho bicyklu.

Elite RealPower ANT umožňuje zobrazit Reálné tratě 

během jízdy, která bude probíhat za stejné rychlosti, 

kterou jedete na trenažéru. Nabízí vysoce realistické 

simulace na silnici. Elite RealPower Wireless ANT 

umožňuje naprogramovat jakékoliv tratě. 

Software automaticky upraví odpor v závislosti na 

stoupání, rychlosti a hmotnosti a zobrazuje tepovou 

frekvenci, výkon, rychlost, výšku, frekvence šlapání, 

vzdálenost, čas a další důležité informace.

Elite RealPower Wireless ANT umožňuje uložit 

všechny závody a výsledky testů pro pozdější analýzu

a vytisknout relativní zprávy.

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod tak, abyste se 

dokonale seznámili s produktem a jeho funkcemi.

SOFTWAROVÉ INSTRUKCE

Tato příručka neobsahuje žádné softwarové pokyny. 

Kompletní softwarový průvodce lze nalézt v nápovědě

samotného softwaru.

Pokyny pro software lze nalézt na "Real E-Motion use 

– software installation”.  

Jakmile je software nainstalovánjsou dva způsoby pro 

přístup k nápovědě:

- Po stisknutí klávesy F1;

- Vyberte " “Help – Help content”z programu Menu.

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS

• Válec využívá technologii ANT bezdrátového  

přenosu dat.

• Tato technologie umožňuje v Real E-Motion softwa-

ru komunikovat bezdrátově pomocí USB ANT klíče 

který se připojuje k počítači.

Konzole má také 4 tlačítka na touchpadu, který 

umožňuje ovládat používaný software. Díky tlačítkům 

na konzolemůžete měnit obrazovky a spravovat různé 

funkce programu aniž byste museli sesedat z bicyklu.

Konzola používá "dotekové" technologie, tj. bez 

mechanických komponentů, které detekují přítomnost 

prstu. 

Na přední části konzoly jsou tři LED světla kterázobra-

zují stav.

Rádiová komunikace používá frekvenci 2.4Ghz.

Elite Real E-Motion válce umožňují zobrazení rychlosti 

a kadence šlapání z vašeho cyklo počítače, který jsou 

kompatibilní s ANT + protokolem. Jednoduše zadejte 

70mm obvod v nastavení cyklo počítače a synchroni-

zace Elite Real, jak je uvedeno v návodu výrobce
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BATERIE

Konzola je napájena dvěma bateriemi typu AAA, které 

musí být vloženy do bateriového pouzdra v části 

konzoly. Po několika minutách nečinnosti se konzola 

automaticky vypne z důvodu zvýšení životnosti baterií. 

Chcete-li restartovat, stačí stisknout libovolnou 

klávesu, pak začne blikat LED dioda, což znamená, že 

konzola je připravena k připojení k počítači nebo 

"Stand-Alone" režim.

SNÍMAČ SRDEČNÍ ČINNOSTI

Real E-Motion obsahuje interní přijímač srdeční 

činnosti, který umožňuje sledování a zobrazování 

srdeční frekvence se na obrazovce během tréninku 

nebo závodu. Real E-Motion je přijímač srdeční 

frekvence kompatibilní se všemi ANT + typy snímačů.

SIMULACE STOUPÁNÍ

RealPower Wireless ANT umí simulovat velice náročná

Stoupání, nicméně v některých případech může dojít k 

zablokování.

Aby se tomu zabránilo, je možné aktivovat speciální 

funkci softwaru, která pomáhá jezdci, pokud tato 

situace nastane.

• Vyhoďte staré baterie do speciál-

ních kontejnerů.

• Nevyhazujte baterie venku.

• Pokud je baterie nahrazena

UPOZORNĚNÍ

nesprávným typem hrozí riziko výbuchu.

VÝKON

Výkon který může RealPower Wireless ANT vyvinout, 

je mezi nejvyššími na našem trhu což umožňuje 

simulaci většiny tratí.

Rozsah výkonu

Výkonový rozsah válců je velmi široký a závisí na 

rychlosti. Čím rychleji šlapete, tím větší je rozsah 

výkonu. Přesto existují extrémní podmínky, kde je 

požadovaná síla mimo rozsah (příliš vysoká nebo příliš 

nízká).

V těchto případech válec dodává maximální / nejmenší 

výkon, a pokračuje v práci správně jakmile se podmín-

ky vrátí do situace kompatibilní s napájecími požadav-

ky.

Přesnost mezi výkonem na obrazovce a 
generovaným výkonem

Real E-motion není ergometr * a výkon se neměří přímo 

z cyklistova výstupu, Real E-motion využívá sofistiko-

vané vzorce pro nepřímý výpočet výkonu.

Také existuje několik proměnných, které nejsou známy

programu (např. typ pneumatiky, šířka pneumatik, tlak 

mezi pneumatikou a válci, teplota, apod.), které mají 

vliv na výkon  generovaný systémem.

Z těchto dvou důvodů, je přesnost zobrazené hodnoty 

variabilní.

Nicméně, je možné provést kalibraci svlastním kolem 

pokud máte ergometr *. Tento postup zvýší přesnost, a 

proto dojde ke snížení chybovosti při měření výkonu.

Pro více informací o kalibraci, zobrazte nápovědu 

(stisknutím klávesy F1) programu v sekci s názvem.

* Přístroj pro měření síly získávané od jezdce během 

šlapání.
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AUTORSKÁ PRÁVA

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována 

nebo rozšiřována bez písemného souhlasu Elite S.r.l.

Elite Real E-motion software a relativní kód jsou 

majetkem Elite S.r.l.

Mezinárodní autorské právo chrání software. 

S Elite Real E-motion softwarem musí být zacházeno 

jako s každým jiným materiálem chráněným autorský-

mi  právy, jako jsou např knihy. 

Uživatelé se zavazují nijak neupravovat nebo přizpůso-

bovat program. Uživatelé se také zavazují, že nebudou 

dekompilovat, rozkládat nebo se snažit nějakým 

způsobem obejít softwarový kód.

VÝKON

Přítomnost vedení vysokého elektrického napětí, 

dopravních světel, trolejbusů či tramvají,  televizorů, 

automobilů, cyklopočítačů, tělocvičného nářadí a 

mobilních telefonů v blízkém okolí stroje může 

způsobit rušení. Z tohoto důvodu použití jiných 

bezdrátových přijímačů může změnit nebo úplně 

deaktivovat provoz trenažéru.

Delší vystavení přímému slunečnímu záření může 

způsobit deformace. Nepoužívejte nebo neskladujte 

přístroj v místech, kde je vystaven, přímému sluneční-

mu záření.

Minimální systémové požadavky:

Procesor:   Pentium 3
Operační Systém:  Windows XP / Vista / 7
Hard disk:   10 Gb 7200 rpm
Ram:   256 Mb
Monitor:   1024x768
Drive:   DVD-ROM
Porty:   I/O USB

SEZNAM KOMPONENTŮ
Váš trenažér RealPower Wireless ANT se skládá z následujících komponentů:

Stojan   1 Obr. A

Elektronická jednotka odporu  1 Obr. B

Konzola na řidítka   1 Obr. C

USB ANT klíč   1 Obr. D

"Ritmo" nožky   4 Obr. E

Klasické nožky   4 Obr. F

Imbusový klíč   1 Obr. G

Snímač kadence   1 Obr. H

Magnet    1  Obr. I

Malé upevňovací pásky  10  Obr. J

Konzola adaptéru pro řidítka  1  Obr. K

Baterie AAA   2  Obr. L

DVD závody  5  Obr. M

Instalační CD  1  Obr. N

Návod k použití  1  Obr. O

Šroub M6 x 16  2  Obr. P

Šroub Ø 3,5 mm  2  Obr. Q

Podložky M6  2  Obr. R

Travel blok  1  Obr. S

Rychloupínák  1  Obr. T

Napájecí adaptér  1 Obr. U

Nosná deska  1  Obr. V

Nosná deska  1  Obr. V

Nosná deska  1  Obr. X

Zemnící vodič  1  Obr. Z
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MONTÁŽ STOJANU

Vyjměte z rámu šroub M8 (Obr. BB). Přiložte držák 

jednotky odporu (Obr. V) a zajistěte šroubem M8 (Obr. 

BB) jak je ukázáno na obrázku 2.

b) Obrázek 4 ukazuje, jak se nasazují Ritmo nohy (Obr. 

E) na stojan (Obr.A). Použijte gumovou paličku, pokud

je to nutné. Dávejte pozor, aby závit na Ritmo noze 

(Obr. E) byl rovnoběžně s označením na koncové  části 

trubek trenažéru (Obr.A), jak je znázorněno na obr. 4a / 

4b, ujistěte se, že spodní části nožek jsou rovnoběžné 

s podlahou a že stojan je zcela otevřený.

ZJEDNODUŠENÉ ZÁKLADNÍ SCHÉMA
Obrázek 1 znázorňuje schéma RealPower ANT. Díly v černé barvě jsou dodávány v RealPower Wireless ANT 
balení, zatímco uživatel musí dodat části v šedé barvě.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE
VAROVÁNÍ. Nepřipojujte ANT USB klíč k počítači dříve, než je 

nainstalován Real software.

• Trenažér je dodáván se dvěma typy noh:

a) Standardní nohy (Obr. F);

b) Ritmo nohy (Obr. E).

a) Obrázek 3 ukazuje, jak se nasazují standardní nohy 

(Obr. F) na stojan (Obr.A). Použijte gumovou paličku 

pokud je to nutné. 

Ujistěte se, že spodní části nožek jsou rovnoběžné s 

podlahou a že stojan je zcela otevřený.
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Ritmo nohy (Obr. E) dokáží věrněji simulovat skutečné 

jízdní podmínky v závislosti na pohybu sportovce.

Rychlé a snadné použití regulátoru nastavuje sílu 

pružení nohou. Otočení regulátoru ve směru hodino-

vých ručiček zajistí tuhý odpor (Obr. 5). Otočení 

regulátoru ve směru hodinových ručiček  zajistí měkký 

odpor. 

Dávejte pozor a nikdy nepřekračujte MIN (obr. 6).

MONTÁŽ JEDNOTKY

• Obrázek 7 ukazuje, jak nasadit zařízení (Obr. B) na 

stojan (Obr.A.).

UPOZORNĚNÍ: Setrvačník je velmi těžké zařízení.

I drobné dopady by mohly poškodit hřídel a tím se 

celý systém stane nepoužitelným.

• Použijte M6 X 16 (Obr. P) šrouby a podložky 6x14 
(Obr. R) pro upevnění jednotky odporu Obr.8.

Dvojice otvorů na 
desce umožňuje 
boční nastavení 
o d p o r o v é 
jednotky (Obr.P).
Před montáží 
jednotky se 
ujistěte, že stojan 
je zcela rozložený, 
komplet otevřený, 
a že nosná deska 
je ve vodorovné 
poloze.

POSTUPUJTE OPATRNĚ, MOTOR JE VELMI 

TĚŽKÝ A MŮŽE ZPŮSOBIT ZAVŘENÍ A PÁD 

STOJANU.
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UMÍSTĚNÍ KOLA

• Přitáhněte odporovou jednotku (Obr. B), a pomocí 

šroubu regulátoru nastavte odpor k desce (Obr. V) 

(Obr. 9).

• Pro bezpečné zajištění dbejte na to, aby páčka 

rychloupínáku byla v horizontální poloze (Obr.12).

• Před jízdou se ujistěte, že je rychloupínák  zadního 

kola správně a pevně uchycen do rámu. 

• Zvedněte upínák (HH)  do pozice otevřeno (Obr.10).

• Nasaďte kolo na matice vně rychloupínáku a levý 

konec do levého pouzdra (Obr. 11).

• Uzavřete páčku (EE), ujistěte se, že začne svírat v 

úhlu mezi 55 ° a 65 ° (Obr. 13).

• I v případě, že páka (EE) začne svírat dříve (viz obr. 

14) pootočte šroub čeu  (HH) (obr. 15)  tak, aby páka 

(EE) začla pracovat v předem stanoveném úhlu (mezi 

55 ° a 65 °) (Obr.13).
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• Pokud kolo přiléhá daleko od středu válce  (obr. 18), 

posuňte celou odporovou jednotku (Obr. B) uvolněte 

upevňovací šrouby (Obr. P) a upravte ji do přesnější 

pozice (obr. 19 a 20).

• I v případě, že páka (EE) začne svírat později (viz obr. 

16) pootočte šroub čeu  (HH) (obr. 17) tak, aby páka 

(EE) začla  pracovat v předem stanoveném úhlu (mezi 

55 ° a 65 °) (Obr.13).

• Utáhněte seřizovací šroub (Obr. V) na nosná desce 

dokud seválec nedotkne kola (obr. 21).

PŘI PRVNÍM KONTAKTU S KOLEM PROVEĎTE 

JEŠTĚ TŘI OTOČKY PRO SPRÁVNÉ SPOJENÍ 

KOLA A VÁLCE MOTORU
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UCHYCENÍ KONZOLY NA ŘÍDÍTKA

Konzola může být uchycena dvěma způsoby, buď na 

řídítka (Obr 27) nebo na představec (Obr 28).

Pokud kolo prokluzuje během šlapání, otočte seřizova-

cí šroub ještě jednou.

• Zkontrolujte stabilitu jízdního kola tahem stlačením 

horní rámové trubky sedla. Pokud jízdní kolo není 

stabilní, ujistěte se, že je rychloupínací páčka ve 

správné poloze, v poloze  (HH) je "zavřená" a nastavení 

upínacího systému bylo správně provedeno (viz obr. 

13/14).

PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO KABELU

Chcete-li vyřešit případné statické problémy, které by 

mohly způsobit odpojení softwaru během používání 

Elite RealPower Wireless ANT, nainstalujte uzemňova-

cí kabel (Obr. Z), který spojuje přístroj a rám (použití je 

volitelné).

Instalace se provádí nejlépe před nasazením kola na 

rám trenažéru RealPower Wireless ANT.

• Na jednotce (Obr. B) vyšroubujte šroub a matici M4 

(Obr. 22)

• Zasuňte šroub do očka a přišroubujte jej zpět do 

jednotky(Obr. 23).

• Posuňte zemnící kabel (Ref. Z) pod zadní trubku 

rámu (Obr.A) (Obr. 24), odšroubujte M4 šroub v rámu 

(Obr. 25), a pak připojte konec zemnícího kabelu (Obr. 

Z) k rámu M4 (Obr. A) (Obr. 26).
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UPEVNĚNÍ SNÍMAČE FREKVENCE ŠLAPÁNÍ

RealPower Wireless ANT používá inovativní "bezsen-

zorový" systém, který využívá sofistikovanou metodu 

na  základě výpočtu rychlosti. Při zachování vysoké 

rychlosti šlapání na nízký odpor úrovně, může občas 

dojít k mírné nepřesnosti v kadenci šlapání, protože je 

výsledkem výpočtu a ne přímého sledování. 

Pro připevnění konzoly na řídítka jízdního kola stačí 

umístit na trubku a zajistit ji dvěma gumami za předpo-

kladu, že se nachází na na zadní straně konzole. Pro 

připevněnní konzoly k představci je nutné použít 

adaptér (souč. balení Obr. K). Adaptér musí být 

nastaven na konzole. Proto si předem sejměte dvě 

gumy odšroubujete šrouby, které jsou na konzole, poté 

umístěte adaptér místo 2 gumy(viz obrázek 29) a 

upevněte jej dvěma šrouby (souč. balení Obr. Q). 

Vložte gumy na zvláštní místo v adaptéru (viz obrázek 

29) a zajistěte je pomocí dvou šroubů používaných k 

upevnění.

K tomu dochází zejména při rychlém šlapání a nízkému 

odporu. V případě, že chcete získat přesné hodnoty 

frekvence šlapání, připojte vlastní senzor.

Senzor frekvence šlapání (Obr.H) zobrazuje Počet 

šlápnutí do pedálů za jednu minutu. Pokyny k instalaci 

jsou uvedeny na listu snímače.

PŘIPOJENÍ

VAROVÁNÍ. Nepřipojujte ANT USB klíč k počítači 

dříve, než nainstalujete Real software.

Wireles konzola – PC

RealPower Wireless ANT konzola používá rádiovou 

technologii pro přenos informací s PC. Chcete-li 

povolit výměnu dat s PC je nutné použít USB ANT klíč 

(Obr. D). Tento USB ANT klíč musí být vložen do 

jednoho z PC USB portů.

VAROVÁNÍ. Nepřipojujte ANT USB klíč k počítači 

dříve, než nainstalujete Real program.

Maximální připojovací vzdálenost mezi PC a konzolou 

za optimálních podmínek na volném prostranství může 

být až 10 metrů. Tato vzdálenost se může drasticky 

snížit v závislosti na mnoha faktorech:

překážky, elektromagnetické rušení, poloha jízdního 

kola a USB ANT klíč.

Zapojení jednotky

Odpor jednotka má 2 konektory umístěné na zadní 

straně odporové jednotky:

• konektor pro snímač frekvence šlapání (volitelně)

• Konektor pro napájecí kabel.

Chcete-li nainstalovat snímač frekvence šlapání  

(Obr.H), připojte snímač ke konektoru na jednotkce 

odporu.

Připojte napájení (Obr. U) do el. zdroje a poté připojte 

konektor k jednotce odporu.

DŮLEŽITÉ: Pro napájení trenažéru používejte 

pouze adaptér dodávaný v balení.

Poté připojte dva kabely (napájení, kadence) k 

jednotce (Obr. 30).



11

 

 CZ

30 

MONTÁŽ STOJANU

RealPower Wireless ANT je možné používat i bez 

počítače (“Stand-Alone” režim). Chcete-li aktivovat 

"stand-alone" režim, stiskněte současně "" a "" 

tlačítka (viz Obr. 38) na konzole dokud se LED dioda 

vpravo nezačne blikat.

To znamená, že odporové zařízení může být nyní 

manuálně ovládáno pomocí bezdrátové konzoly. 

Zvýšení nebo snížení odolnosti jednoduše Nastavíte 

poklepáním na symboly ("" a "").

Aby bylo možné použít tento režim, je třeba před tím 

připojit konzolu alespoň jednou k Real softwaru. 

Jakmile to bylo provedeno, je k dispozici možnost  

nastavení mezi konzolou a jednotkou odporu, jelikož 

konzola již dříve odeslala data do jednotky odporu. 

Chcete-li použít konzolu s jiným trenažérem,  je nutné 

zrušit propojení dat konzoly se starým trenažérem:

- současně stiskněte "" “ENTER” a "" tlačítka na 

konzole na 3 vteřiny;

- nahrajte software a připojte trenažér ke konzole, to 

bude stačit k vytvoření nového spojení mezi konzolou 

a novým trenažérem.

Pokaždé, když RealPower Wireless ANT vstoupí do 

režimu "Stand-Alone"  odpor je nastaven na minimum. 

Je možné nastavit odpor stiskem tlačítka "" a "" na 

bezdrátové konzoli. Stiskem tlačítka "" se odpor 

zvyšuje a LED světlo bliká rychleji, zatímco při stisknutí 

tlačítka "" se odpor snižuje a LED světlo bliká 

pomaleji.

V režimu "Stand-alone" je odpor RealPower Wireless 

ANT upravován po malých krocích, které umožňují 

jemné nastavení. Tato funkce umožňuje téměř 

dokonalou simulaci jízdy s mírnými rozdíly ve svahu v 

průběhu jízdy na kole. Každý stisk klávesy přináší malé

zvýšení / snížení odporu. Pro větší zvýšení / snížení 

odporu, přidržte tlačítko stisknuté,  dokud nevznikne 

požadovaná úroveň rezistence.

Poznámka: Pokud budete v režimu „Stand Alone“ a 

konzola bude  připojena k počítači, RealPower  ANT 

ztratí spojení s s konzolou  a může dojít k zastavení.

Použití RealPower Wireless ANT s 
počítačem

Vložte CD do DVD-Romu a následujte instrukce. 

Chcete-li přijmout výchozí parametry (doporučeno) 

stačí stisknout tlačítko "Return" na všechny instalace 

programu Windows.

Po dokončení instalace je postup ukončen, na ploše se 

zobrazí ikona programu nyní je možné připojit ANT 

USB kabel k počítači.

Pokud systém Windows vyžaduje instalaci ovladače, 

následujte postup uvedený v systému Windows.

POUŽITÍ SOFTWARU

• Po instalaci programu a USB ovladače je možné 

spuštění.

• Poklepejte na ikonu na ploše pro spuštění programu.

• Jakmile se  Real e-motion software rozběhne, USB 

klíč začne hledat válce a hrudní pás.

Poznámka: tato akce může trvat i několik vteřin. Po 

připojení k počítači se LED diodana konzoli rozsvítí a 

zůstává konstantně svítit, což se děje po celou dobu 

používání programu.
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POUŽITÍ KONZOLY

4 tlačítka na bezdrátové konzole umožňují provést 

nejvíce akcí, které mají být provedeny, aniž by bylo 

potřeba použít PC klávesnici. Čtyři tlačítka jsou: Enter, 

Tab, Šipka nahoru a Šipka dolů. Tato odpovídají 

funkčně stejným klávesám na klávesnici počítače (viz 

část “POUŽITÍ KONZOLY BEZ PC”).

Použijte Tab k posunu kurzoru mezi různými poli / 

tlačítky na obrazovce. Klávesou Enter pro potvrzení 

výběru nebo aktivaci tlačítka.

Tlačítka "" a "" mají stejné funkce jako odpovídají-

cí klávesy na klávesnici, a jsou používá k posouvání 

možnosti výběru v různých seznamech nebo 

seznamech video závodů a příslušných grafů, zatímco 

uživatel jede na trenažéru. 

V horní části konzoly jsou 3 LED diody, které mají 

rozdílné funkce. Prostřední LED ukazuje stav konzoly:

• LED nesvítí: konzola je vypnutá.

• LED bliká: hledá spojení nebo je v režimu „Stand 

Alone“.

• LED svítí: je připojená s USB ANT klíčem.

LED dioda na levé straně se rozsvítí když je stlačena 

jedena ze čtyř kláves. LED vpravo bliká  v poměru k 

úrovni odporu válce při použití v režimu “Stand-Alone”.

SUNDÁVÁNÍ KOLA
Chcete-li odstranit kolo, postupujte takto:

• Odstraňte konzolu z řídítek.

• Povolte odporovou jednotku od pneumatiky

povolením rukojeti na jednotce proti směru hodinových 

ručiček (obr. 32).

• Odpojte napájení motoru vyjmutím napájecího 

adaptéru konektor od jednotky odporu.

• Pokud jste nainstalovali, vyjměte snímač kadence z 

jízdního kola. V opačném případě je potřeba také 

odstranit magnet z pedálů.

• Zvedněte aretační páku jednou rukou (obr. 33), 

zatímco druhou rukou držte sedlo jízdního kola, aby se 

kolo nepřevrátilo.

• Zvedněte kolo a přesuňte jej ze stojanu.

• Stojan pak složte tak, aby zabíral méně místa. 

V tomto případě je třeba odstranit všechny kabely a dát 

je na suché místo spolu s konzolou a USB ANT klíčem 

(Obr. 34).
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UPOZORNĚNÍ

• V případě, že odpor jednotka zůstane neaktivní po 
dlouhou dobu, zcela ji odstraňte z rámu a vložte ji do 
její původní krabice.
V tomto případě se doporučuje odstranění napájecího 
kabelu, snímače kadence a ANT USB klíče a jejich v 
prostředí které je chrání před vlhkostí.

BALENÍ

Kdykoliv musí být trenažér odeslány na opravu nebo z 
jiného důvodu, věnujte zvláštní pozornost zajištění a 
jeho správnému utěsnění.
• Pokud je připojen, odpojte uzemňovací kabel (Obr. Z)
mezi jednotkou a rámem.
• Vyjměte jednotku odporu ze stojanu, vraťte 2 šrouby 
zpět na nosnou desku.
• Odpojte všechny kabely od jednotky odporu 
(elektrický napájecí kabel – Obr. U, snímač kadence – 
Obr. H)

• Vyjměte USB ANT klíč z PC.

• Vyjměte snímač kadence šlapání z rámu kola.

• Uložte kabely, snímač kadence, napájecí adaptér a 

kabel a USB ANT klíč do obalu na suchém místě.

Zabalte jednotku odporu do původní krabice, jestliže 

není k dispozici, zabalte jednotku jinak přičemž věnujte 

zvláštní pozornost setrvačníku. 

Během přepravy balení často podstoupí nárazům a 

velmi tvrdým dopadům, nedostačující balení může mít 

za následek trvalé poškození válce. Na tento typ 

poškození se nevztahuje záruka. 

Zabalte válce tak aby vydržely bez  újmy pád na zem z 

výšky 1 metru.

Poznámka: Před odesláním válce nebo jiné součásti 

se vždy nejprve poraďte s Elite nebo distributorem.

1) Dejte pozor aby se lidé, děti a zvířata byli v dostateč-

né vzdálenosti od válců během používání, neboť 

pohybující se a rotující části válce a kola můžou 

způsobit zranění v případě kontaktu.

2) Trenažér je určen pro jednoho uživatele.

3) Trenažér nejlépe pracuje s plášti, které mají hladký 

běhoun. Pokud používáte horské kolo, snížíte hluk a 

zvýšíte stabilitu změnou pláště za model s hladkým 

běhounem.

4) Nenechávejte nabíječku připojenou, pokud zařízení 

není používáno. Během používání dochází k zahřátí 

jednotky odporu. Před uskladněním vyčkejte až 

jednotka vychladne.

• Nikdy během jízdy na trenažéru nepoužívejte brzdy, 

dojde tím k nenávratnému poškození válce a pláště. 

• Rám je vyroben pro použití jednoho cyklisty.

• Zkontrolujte bezpečnost a stabilitu kola před každým 

tréninkem.

• Pokud je rychloupínák nekompatibilní s pouzdrem 

trenažéru, vyměňte jej za dodávaný model (Obr.T).

• Nejsou přibaleny žádné samostatně využitelné 

složky. Záruka je neplatná, pokud dojde k otevření 

odporové jednotky nebo neodbornému servisu.

• Vzhledem k tomu, že nohy jsou vyrobeny z měkkého 

protiskluzového materiálu, může během používání  

dojít k umazání podlahy.

• Při použití bezdrátového RealPower ANT s Elastoge-

lovými válci dochází k mírnému opotřebení. Toto je 

třeba považovat za normální. Zkoušky prováděné v 

Elite ukazují, že po kontinuálním užívání po 20 000 km, 

se válec opotřebí asi o 0,1 mm a jelikož celková šířka je 

11 mm, toto opotřebení nezabrání správné funkci 

trenažéru. Reklamace vzniklá na základě neodborného 

či neopatrného  zacházení nebudeuznána. Možné 

lehké opotřebení  pryžových částí je normální.

• Použití úzkých plášťů nebo neoptimálního tlaku v 

pneumatikách může trvale poškodit elastogelový 

válec.

• Věnujte pozornost tlaku mezi pneumatikou a válcem: 

dotáhněte seřizovací šroub desky tři otáčky od doby, 

kdy válec dotkne pneumatiky.
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elektronických komponentů.

• Nikdy nepřekračujte minimální úroveň pružení Ritmo

nožek.

• Prohlášení o Shodě RealPower Wireless ANT dle 

směrnice Rady (více "Prohlášení o shodě "), by mohlo 

být ohroženo není-li použit dodávaný adpatér (Obr. U).

Pokud pneumatika stále klouže na válci, utáhněte 

šroub ještě o jednu otáčku. Trénink s prokluzující 

pneumatikou trvale poškodí elastogelový válec a 

pneumatiku.

• Konzole, která je umístěna na řídítkách není vodotěs-

ná. Dávejte pozor, aby se pot nedostal nakonzolu, 

protože může poškodit elektronické obvody.

• Nenechávejte RealPower Wireless ANT na mokrých 

nebo vlhkých místech. Mohlo by dojít k poškození 

TIP PRO POUŽITÍ:

• Pro menší opotřebení pneumatik a lepší přilnavost na 

válci, je vhodné používat pneumatiky o šířce 23 mm.

• Doporučený tlak zadního kola: 7 -8 atm pro závodní 

pneumatiky; 3,5-4 atm pro MTB pneumatik. V konkrét-

ních případech  v souladu s tlakem, který doporučuje 

výrobce pneumatiky.

• Pro tichý chod, lepší přilnavost pneumatiky na válec 

a snížení vibrací, použijte slick pneumatiky (také pro 

horská kola). 

• Před použitím očistěte pneumatiky speciálním  

čističem nebo vodou.

• Je-li čep rychloupínáku dodává přečnívá o více než 3 

mm od upevňovací matice, odřízněte vyčnívající část 

(obr. 42).

NE
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Níže podepsaný deklaruje, že tento produkt, 
trenažér REAL POWER ANT vyrobený firmou ELITE s.r.l.

splňuje všechny technické regulace dle nařízení 2006/95/CEE, 89/336/CEE, 99/5/CEE:

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:2002
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1:2002 + ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006  
EN 50371:2002

Byly vykonány veškeré testy bezdrátového přenosu.

VÝROBCE nebo POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE:
Tato deklarace je vydaná na plnou zodpovědnost výrobce nebo jeho pověřeného zástupce.

Manažer elektronického vývoje

EN 60950-1 : 2006
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