
 



 



  



 



  



 



  



Drivo je trenažér s přímým přenosem a 
s elektronicky regulovaným magnetickým 
odporem. 
Drivo nabízí širokou škálu odporu a síly, 
okamžité a přesné měření, snadné šlapání a 
kompatibilitu se standardními datovými 
přenosy. 
Drivo rovněž obsahuje patentovaný dvojitý 
přenosový  systém, který měří hodnoty Vašeho 
výkonu, revoluční koncept pro vnitřní trénink. 
Tento trenažér je ergometr, který přímo a 
přesně měří výkon. Odpor zajišťují extrémně 
tiché, integrované magnetické brzdové 
destičky. 
Trenažér je možné propojit s Vaším PC, 
mobilním telefonem (Android/iOS) nebo 
cyklopočítačem, který podporuje technologie 
ANT+ nebo Bluetooth smart. Balení obsahuje 
rovněž Real software, který nabízí širokou škálu 
tréninkových módů či testů, díky kterému je 
trenažér vhodný pro jezdce všech 
výkonnostních úrovní. Drivo nabízí doživotní 
podporu aplikace My E-Training pro iOS a 
Android s podobnými prvky, jaké nabízí Real 
sofware. 
Nejdůležitější prvky softwaru Real a aplikace 
My E-Training: 

 Video trénink 

 Personalizace tréninkových programů 

 Google mapy 

 Ukládání, importování a exportování 
dat 

 Výzvy ostatním uživatelům 
Používáním ANT+ FE-C protokolu, Drivo je 
rovněž kompatibilní s mnohými dalšími 
softwary (jiný výrobce než Elite), které pracují 
se stejným bezdrátovým protokolem. Na trhu 
je spousta programů, aplikací a zařízení, které 
jsou kompatibilní s tímto protokolem a jsou tak 
schopné komunikovat s trenažérem Drivo. 
 
HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před použitím trenažéru si nejdříve důkladně 
přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené níže: 

1. Před započetím tréninkového 
programu, podstupte nejdříve lékařské 
vyšetření zaručující dobrý zdravotní 
stav. 

2. Zvolte takovou obtížnost, která 
odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu a 
schopnostem. 

3. Při používání trenažéru zvolte a 
nastavte si takový program, který bude 
vyhovovat Vašim fyzickým 
schopnostem. 

4. Pokud se budete cítit výrazně 
unavenější nebo ucítíte bolest, 
přestaňte okamžitě používat trenažér a 
navštivte lékaře. 

Bezpečnostní pokyny výše jsou pouze obecné a 
neobsahují veškeré instrukce, které jsou 
spojeny se začátkem používání trenažéru. To je 
již zodpovědnost uživatele. 
 
KOMPATIBILITA KAZETOVÉHO TĚLESA 
Drivo je vybaveno kazetovým tělesem 
kompatibilním s 9/10/11ti rychlostními 
kazetami Shimano/SRAM či kazetami dalších 
výrobců, kteří používají Shimano standard. 
Pro 9/10/11ti rychlostní kazety Campagnolo je 
mezi příslušenstvím dostupný náhradní 
kazetové těleso, které je možné namontovat na 
místo původního Shimano ořechu. Instrukce 
pro výměnu ořechů naleznete na straně 26. 
Drivo je kompatibilní s náboji od 130 do 135 
mm na rychloupínák s průměrem 5 mm a 
s náboji 12 mm x 142 mm s průchozí osou. 
Pokud si nejste jisti typem přehazovačky na 
vašem bicyklu, nahlédněte do příslušné 
dokumentace, nebo kontaktujte Vašeho 
dodavatele. 
 
ROZSAH VÝKONU 
Rozsah výkonů trenažéru  je velmi široký a je 
závislý na rychlosti šlapání. Čím rychleji šlapete, 
tím je rozsah větší. Nicméně, může dojít 
k situacím, kdy je požadovaný výkon již mimo 
rozsah (rychlost je příliš velká, nebo malá). 
V takových případech nabídne trenažér možné 
maximum/minimum výkonu a vrátí se ke 
správnému fungování, jakmile budou 
podmínky kompatibilní s výkonem, který 
trenažér Drivo nabízí. Jakmile je požadovaný 
výkon mimo možný rozsah, zobrazí se na 
displeji aktuální výkon místo teoretického. 
 
SKLON 
Maximální simulovatelný sklon je dán rychlostí 
a váhou jezdce. Výkon nutný k vyšlapání kopce 
je věc rychlosti (větší rychlost = větší výkon) a 
váhy (čím těžší jezdec, tím více síly je potřeba 
k vyjetí jakéhokoli kopce). Drivo používá 
magneticky brzdový systém, který působí 
přímo na pohybující se kovové disky a který 



postupně a rovnoměrně zajišťuje odpor. Tento 
systém dovoluje velmi přesně měnit sklon, 
dokonce i velmi malý, počítající se setrvačností 
jako při jízdě na silnici. Jakékoli snižování a 
zvyšování sklonu je tak postupné. Díky tomuto 
systému nemůže dojít k zaseknutí pedálů, které 
mohlo být způsobeno extrémní změnou 
sklonu. 
 
MĚŘENÍ VÝKONU 
Drivo obsahuje patentovaný integrovaný 
měřící systém, který měří výkon s velmi velkou 
přesností (+/- 1%). Pro více informací navštivte 
www.elite-it.com. 
 
PROTOKOLY DATOVÝCH PŘENOSŮ 
Drivo používá dva různé protokoly datových 
přenosů: 
ANT+ 
ANT+ FE-C: tento protokol umožňuje softwaru 
aplikace/zařízení přijímat data a nastavovat 
odpor. Tento protokol zajišťuje neustálou 
interakci trenažéru s aplikací/zařízením. 
ANT+ Speed&Cadence*: tento protokol 
předává data o rychlosti a kadenci šlapání. I 
přes to, že je tento protokol používanější, 
neumožňuje interakci trenažéru se zařízením. 
ANT+ Power: tento protokol přenáší výstupní 
údaje jezdce. Rovněž tento protokol je běžnější 
než ANT+ FE-C, ale také nenabízí interakci 
s trenažérem a aplikací. 
Pro spojení s chytrým telefonem je nutné 
připojit USB klíč, s výjimkou chytrých telefonů, 
které obsahují ANT+ technologii. Drivo tento 
USB klíč obsahuje. Zajišťuje propojení s PC 
nebo s mobilním telefonem pomocí redukce, 
kterou většina telefonů se systémem Android 
podporuje. Pokud Vaše zařízení obsahuje 
systém iOS, je nutné dokoupit speciální USB klíč 
(není součástí balení). 
Kompletní seznam všech kompatibilních 
zařízení naleznete na 
http://www.thisisant.com/directory/ 
Bluetooth Smart 
Speed&Cadence*: tento protokol předává data 
o rychlosti a kadenci šlapání, ale neumožňuje 
interakci trenažéru se zařízením. 
Power Service: tento protokol přenáší výstupní 
údaje jezdce, ale rovněž neumožňuje interakci 
mezi trenažérem a zařízením. 
Jelikož Bluetooth nenabízí žádnou službu pro 
trenažéry, vytvořilo Elite její vlastní. Tato služba 
je součástí aplikace My E-Training stejně tak 

jako v aplikacích třetích stran. V případě 
aplikací třetích stran, kontaktujte prosím 
výrobce aplikace pro bližší informace. 
Většina moderních chytrých telefonů a tabletů 
již technologii Bluetooth Smart obsahuje, takže 
zde již není potřeba žádných doplňkových 
komponentů ke komunikaci s Drivo. Nicméně, 
některé starší telefony tuto technologii 
obsahovat nemusí, proto prosím kontaktujte 
prodejce mobilních zařízení o ověření 
přítomnosti Blutooth Smart. 
*Varování: při používání 
softwaru/aplikací/zařízení třetích stran, 
hodnota obvodu kola musí být zadána během 
nastavování senzoru. Tato hodnota je obvod 
vydělen 3.46, např.: pokud je obvod kola 
2095mm, hodnota ke vložení je pak 
2095/3.46=605mm. 
 
KOMPATIBILITA SE 
SOFTWAREM/APLIKACEMI/ZAŘÍZENÍMI 
TŘETÍCH STRAN 
Drivo obsahuje Real software (pro Windows). 
Zároveň nabízí doživotní podporu pro aplikaci 
My E-Training. Doporučujeme používat tento 
software, který nabízí širokou škálu nastavení 
dle potřeb jezdce. 
Díky využívání standardních protokolů je Drivo 
schopno používat software/aplikace/zařízení 
třetích stran, které podporují standardy 
trenažéru, zejména pokud obsahují 
technologie ANT+ FE-C. Pokud ovšem 
software/aplikace/zařízení třetích stran 
podporují jeden nebo více jiných protokolů než 
Drivo, bude možné zobrazit tréninkové data, 
ale nebude možné nastavit odpor.  
Seznam softwaru/aplikací/zařízení 
kompatibilních s různými ANT+ protokoly 
najdete na www.thisisant.com/directory 
Některý software/aplikace/zařízení mohou být 
kompatibilní se službou Elite Bluetooth Smart, 
která umožňuje kompletní interakci 
s trenažérem. Prosím, kontaktujte výrobce 
třetích stran, zdali je tato služba v zařízení 
dostupná. 
 
LED DIODY 
Drivo přenáší rychlost, kadenci a výkon pomocí 
ANT+ a Bluetooth Smart protokolů. Na 
trenažeru jsou 3 LED diody, zobrazující zapojení 
v elektřině, připravenost základní desky a právě 
používaný protokol. 
LED diody zobrazují 3 barvy: 

http://www.elite-it.com/
http://www.thisisant.com/directory/
http://www.thisisant.com/directory


ČERVENÁ = zapojení v elektřině 

 Nesvítí = Do trenažéru neproudí 
elektřina, nebo je trenažer v režimu 
spánku. 

 Svítí = Drivo je zapojeno v elektřině. 
ZELENÁ = Drivo je propojeno skrze ANT+ 
protokol 

 Bliká = Drivo čeká na spojení 

 Svítí = Drivo přenáší data skrze ANT+ 
protokol 

MODRÁ = Drivo přenáší data skrze Bluetooth 
Smart 

 Bliká = Drivo čeká na spojení 

 Svítí = Drivo přenáší data skrze 
Bluetooth smart 

 
MONITORING SRDEČNÍHO TEPU 
Drivo neobsahuje integrovaný přijímač 
srdečního tepu, hodnota srdečního tepu je 
odesílána do monitoru skrze zařízení připojené 
k trenažéru.  
Hodnoty srdečního tepu jsou přijímány pomocí 
hardwarového klíče v PC nebo mobilním 
zařízení a posléze je zobrazován na 
obrazovce/displeji. Pouze monitory srdečního 
tepu se zabudovaným ANT+ jsou kompatibilní 
s Real softwarem. Při užívání aplikace My E-
Training potvrďte, že protokoly ANT+ a 
Bluetooth Smart jsou kompatibilní s mobilním 
zařízením. 
 
KALIBRACE SENZORU VÝKONU 
Drivo dokáže kalibrovat interní nastavení 
systému pro měření výkonu tím, že vymaže 
systémové data za účelem nejpřesnějšího 
měření výkonu. Proces je jednoduchý a 
vyžaduje pouze nahrání drobné funkce do Real 
systému a aplikace My E-Training. To je 
dosaženo šlapáním a zvyšováním rychlosti, 
dokud se nedostanete na určitou zobrazenou 
hodnotu na displeji. Na výzvu systému prosím 
přestaňte šlapat. Po pár vteřinách systém 
oznámí, že kalibrace proběhla úspěšně. 
Nastavená hodnota je poté uložena v paměti 
trenažéru a ten je schopný přijímat data 
z jakéhokoli připojeného 
zařízení/softwaru/aplikace. 
SENZOR KADENCE 
Drivo  používá inovativní bez-senzorový 
systém, který pracuje s výpočtem rychlosti 
šlapání. Pokud je odpor nastaven velmi nízko a 
Vaše kadence šlapání je vysoká, mohou se 

objevit nepřesnosti v měření dané výpočtem. 
Tento problém se může objevit zejména při 
rychlém šlapání s nízkým odporem.   
Pokud nejste spokojeni s přesností bez-
senzorového systému, je možné připojit 
dodávaná drátový senzor. Návod na instalaci 
naleznete v přibaleném manuálu. Abyste 
senzor aktivovali, zapojte nejdříve senzor do 
trenažéru před začátkem používání. Některé 
softwary podporují bezdrátový přenos přímo 
do aplikace, v takovém případě si ověřte 
kompatibilitu aplikace. 
 
INSTRUKCE K REAL SOFTWARU 
Tento manuál neobsahuje žádnou příručku 
týkající se Real softwaru. Kompletní průvodce 
softwarem je k nahlédnutí v softwaru 
samotném v sekci “Help”. Software musí být 
nainstalován, aby bylo možné dostat se 
k návodu. Jakmile je software nainstalovaný, 
do sekce “Help” se dostanete dvojím 
způsobem: 

- Stisknutím klávesy F1 
- Vyberte “Help-Help content” v menu 

nastavení softwaru 
 
COPYRIGHT 
Žádná část tohoto manuálu bez souhlasu Elite 
S.r.l. nesmí být šířena nikam dále. Elite Drivo 
software a související komponenty jsou 
vlastnictvím firmy Elite S.r.l. Software je 
chráněn mezinárodním právem o vlastnictví. 
Software Elite Drivo je nutno používat se 
stejnými pravidly jako například knihy či DVD. 
Uživatelům je zakázáno jakkoli upravovat či 
kopírovat dodávaný program a snažit se zjistit 
zdrojový kód tohoto programu. 
 
POZNÁMKA 
Elite není zodpovědné za jakoukoli poruchu 
způsobenou softwarem/aplikací/zařízením 
třetích stran. 
Drivo využívá dva datové protokoly – ANT+ a 
Bluetooth smart. Vždy je využíván pouze jeden 
protokol, nikdy neběží oba zároveň. Protokoly 
nejsou schopné pracovat zároveň. V momentě, 
kdy je navázáno spojení s jedním z protokolů, 
druhý protokol se automaticky vypne. 
Přítomnost drátů vysokého napětí, semaforů, 
elektrických železničních, tramvajových, nebo 
trolejbusových drátů, TV set-top boxů, 
automobilů, cyklopočítačů, posilovacích strojů 
a mobilních telefonů v okruhu trenažéru může 



způsobit rušení. Některé bezdrátové zařízení 
v okolí tak mohou narušit fungování trenažéru. 
Nevystavujte trenažér přímému slunečnímu 
světlu po delší dobu. 
 
ZŘEKNUTÍ 
Elite S.r.l. se zříká zodpovědnosti za jakoukoli 
fyzickou újmu uživatele způsobenou přímým, či 
nepřímým používáním trenažéru. 

SEZNAM KOMPONENTŮ 
Drivo trenažér   (obr. A) 
Podložka ořechu   (obr. B) 
Adaptér osy   (obr. C) 
Kabeláž    (obr. D) 
Podložka osy pravá 142 mm (obr. E) 
Podložka osy levá 142 mm (obr. F) 
Adaptér osy 130 – 135 mm (obr. G) 
Podpěry   (obr. H) 
CD ROM 
DVD ROM 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Drivo je vybaveno ořechem kompatibilním 
s 9/10/11ti rychlostními kazetami 
Shimano/SRAM či kazetami dalších výrobců, 
kteří používají Shimano standard. 
Pro 9/10/11ti rychlostní kazety Campagnolo je 
mezi příslušenstvím dostupný náhradní ořech, 
který je možné namontovat na místo 
původního Shimano ořechu. Instrukce pro 
výměnu ořechů naleznete na straně 26. 
Drivo je kompatibilní s náboji od 130 do 135 
mm na rychloupínák s průměrem 5 mm a 
s náboji 12 mm x 142 mm s průchozí osou. 
Pokud si nejste jisti typem přehazovačky na 
vašem bicyklu, nahlédněte do příslušné 
dokumentace, nebo kontaktujte Vašeho 
dodavatele. 
 
SESTAVENÍ TRENAŽÉRU 
Vybalte trenažér (obr. A) 
Umístěte trenažér do vertikální polohy (obr. 1) 
a držte ho v této pozici. 

Otočte opěrnou nohu o 90° a umístěte ji do 
příslušné zarážky (obr. 1 a 2). 
Utáhněte bezpečnostní šroub (obr. 3). 
Zatáhněte za opěrnou nohu, dokud neuslyšíte 
bezpečnostní cvaknutí (obr. 4 a 5). 
Obrázek 6 znázorňuje instalaci podpěr. 
INSTALACE KAZETY NA TRENAŽÉR DRIVO PRO 
ADAPTÉRY M5 L=130 mm a L=135 MM 
Nasaďte kazetu na náboj. V případě, že 

používáte 9/10 rychlostní kazetu 
Shimano/SRAM, nebo jinou kazetu, která 
využívá Shimano standard, je nutné umístit 
podložku ořechu (obr. B) předtím, než se 
namontuje kazeta (obr. 7).  
Použijte momentový klíč, utáhněte 
bezpečnostní kroužek dodávaný společně 
s kazetou (obr. 10). 
 

UPOZORNĚNÍ 
Striktně dodržujte pokyny dodávané výrobcem 
kazety, s přihlédnutím na speciální montážní 
techniky, nutností používat extra podložky, či 
instrukce utažení momentovým klíčem. 
 
POZNÁMKA 
V případě dotazů, či nejasností ohledně 
montáže kazety, kontaktujte prosím 
obchodníka. Záruka se nevztahuje na 
poškození bicyklu vlivem špatné instalace na 
trenažér Drivo. 
Drivo obsahuje 5 mm rychloupínací adaptér o 
rozteči 130-135mm. Pokud vlastníte bicykl 
s touto roztečí, použijte prosím adaptér osy 
(obr. G, obr. 10). Postup instalace pro kola 
s průchozí osou je popsán níže. 
 
MONTÁŽ TRENAŽÉRU DRIVO 
Uvolněte zadní brzdy, umístěte řetěz na 
nejmenší kolečko kazety a na největší 
převodník. Odstraňte rychloupínák ze zadního 
kola. 
Vložte rychloupínák a adaptér osy (obr. C) do 
trenažéru Drivo (obr. 11) 
Umístěte řetěz na nejmenší kolečko kazety na 
trenažéru (obr. 12).  
Pevně nasaďte zadní vidlici na kazetové těleso 
na trenažéru (obr. 13). Klaďte zvýšenou 
pozornost na přesnou extérní a interní pozici 
adaptéru osy, v závislosti na typu kola. 

- Externí pozice pro silniční a 
časovkářské kola (130 mm) (obr. 14). 

- Interní pozice pro MTB kola (135 mm) 
(obr. 15) 



Poznámka: Vroubkovaná část adaptéru musí 
být čelem k patkám rámu. 
 
MONTÁŽ KAZETY NA TRENAŽÉR DRIVO PRO 
PRŮCHOZÍ OSU ø12 L=142 mm 
Pro kola s průchozí osou je potřeba vyměnit 
adaptéry a podložky. 

1. Pokud je vložen, odstraňte levý 
adaptér (obr. G) a odšroubujte pravý 
adaptér pro rozteč 130-135mm (obr. 
16). 

2. Našroubujte pravý adaptér nadoraz 
(obr. E) a vložte levý adaptér (obr. F) 
pro rozteč 142 mm (obr. 17). 

3. Připojte podložku osy pravá (obr. E) 
pomocí 17mm klíče a síle utažení 5Nm. 
Použijte střední sílu, závit k utažení je 
možné promazat. 

4. Odstraňte zadní brzdy a umístěte řetěz 
na nejmenší kolečko kazety zadního 
kola a největší převodník. Odstraňte 
průchozí osu ze zadního kola. 

5. Umístěte patky zadní vidlice na 
trenažér Drivo. 

6. Vložte průchozí osu (obr. 11) 
7. Ujistěte se, že je kolo na trenažéru 

pevně upevněno. Uzamkněte pevně 
průchozí osu silným zatlačením. 
Zatlačte a zatáhněte za rámovou 
trubku a sedlo, pokud se kolo na 
trenažéru stále lehce pohybuje, 
utáhněte pořádně průchozí osu. 

 
UPOZORNĚNÍ:  
Obě podpěry podporují tři velikosti kol, 
otáčejte podpěrami, dokud nebude potřebné 
označení na podpěrách směřovat dolů. 

1. MTB 27,5” kola (obr. 19) 
2. Silniční 28” kola (obr. 20) 
3. MTB 29” kola (obr. 21) 

Začněte pomalu šlapat a postupně přidávejte 
rychlost, dokud se s trenažérem důkladně 
neseznámíte. 
 
KONEKTIVITA 
NEZAPOJUJTE USB KLÍČ DO POČÍTAČE DŘÍVE, 
NEŽ NAINSTALUJETE REAL SOFTWARE. 
Drivo má elektronickou základní desku, která je 
napájena standardním způsobem pomocí 
kabelu (součást balení). 
Zapojte kabel do příslušné zdířky na zádi 
trenažéru a posléze do zásuvky. Malé 

zavibrovaní naznačí, že se systém startuje. Tato 
operace muže trvat až 15 vteřin.  
Pověste elektrický kabel podle obr. 22 a 23. 
Dodržování evropských práv může být 
narušeno v případě, že se kabel liší od 
originálního, který je používán. 
 
DEMONTÁŽ BICYKLU Z TRENAŽÉRU 
Přesuňte řetěz na nejmenší kolečko kazety a na 
nejmenší převodník. 
Uvolněte rychloupínák (nebo odstraňte 
průchozí osu) a sundejte bicykl z trenažéru. 
Pro transport použijte bezpečnostní páku (obr. 
24) a složte přední opěrnou nohu (obr. 25). Je 
možné otočit přední opěrnou nohu o 90° (obr. 
26) pro kompaktnější uskladnění, v tomto 
případě musí být trenažér skladován 
horizontálně (obr. 27), aby nedošlo 
k převrácení a poškození. 
Poznámka: Pro větší stabilitu umístěte 
podložky do polohy 28” ROAD (obr. 28). 
Drivo může být skladováno vertikálně (obr. 29), 
ale ujistěte se, že je trenažér uskladněn stejně 
jako na obr. 30. Berte v úvahu, že setrvačník je 
v této pozici výše, takže jakékoliv větší otřesy 
nebo chvění může způsobit pád. Složený 
trenažér musí být vždy uložen poblíž stěny, 
která může zabránit pádu. 
Poznámka: Před uskladněním trenažéru, 
ujistěte se, že je bezpečně poskládán tím, že jej 
vezmete za madlo. 
 
DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ 
Zvolte takovou kazetu, která odpovídá Vašim 
cílům a kondici. 
Kazety s rozsahem 11 – 23/25 zubů jsou 
doporučovány pro profesionální jezdce a 
amatéry, kteří jsou schopni vyvinout velký 
výkon. 
Kazety s větším počtem zubů 12/13 – 27/29 
jsou doporučovány pro všechny cyklisty. 
Přehazovačka i přesmykač by měly fungovat 
bez problému po instalaci na trenažér. 
Ojediněle může dojít k drobným úpravám a 
seřizování. Pokud máte jakékoli dotazy, 
kontaktujte Vašeho dodavatele. 
 
INSTRUKCE K NASTAVENÍ 9/10/11 
RYCHLOSTNÍ KAZETY CAMPAGNOLO 
Pro výměnu stávajícího náboje trenažéru Drivo 
za náboj kompatibilní s kazetami Campagnolo 
postupujte podle instrukcí níže: 



1. Odšroubujte pravý adaptér 
z kazetového tělesa pomocí 17mm 
klíče (obr. 31) 

2. Odstraňte podložku a kazetové těleso 
(obr. 32) 

3. Namontujte kazetové těleso 
kompatibilní s Campagnolo a vyměňte 
podložku (obr. 33 a 34). 

4. Utáhněte náboj pomocí 17mm klíče a 
síle utažení 5Nm. Použijte střední sílu, 
závit k utažení je možné promazat. 

5. Nyní můžete namontovat Campagnolo 
kazetu bez použití podložek. (obr. 35) 

 
 
 
UPOZORNĚNÍ 
Striktně dodržujte pokyny dodávané výrobcem 
kazety, s přihlédnutím na speciální montážní 
techniky, nutností používat extra podložky, či 
instrukce utažení momentovým klíčem. 
 
POZNÁMKA 
V případě dotazů, či nejasností ohledně 
montáže kazety, kontaktujte prosím 
obchodníka. Záruka se nevztahuje na 
poškození bicyklu vlivem špatné instalace na 
trenažér Drivo. 
 
ÚDRŽBA 
Drivo nepotřebuje žádnou speciální údržbu, 
nicméně jsou doporučená tato opatření: 
Po každém tréninku utřete trenažér hadříkem, 
aby nedocházelo k hromadění prachu a potu. 
Nečistěte a neodmašťujte řetěz, když je kolo 
připevněno k trenažéru. 
Zkontrolujte před každým tréninkem, zdali je 
rychloupínák pevně utažen.  
VAROVÁNÍ 
Napnutí vnitřního řemenu je testováno u 
každého modelu přímo v Elite. Neměňte 
napnutí řemenu, při každé změně by musel být 
řemen znovu rekalibrován. 
Napnutí řemenu se může snížit po 
několikanásobném používání nebo po velmi 
intenzivním tréninku, to může mít za následek 
nepřesnost a snížení výkonu. V tomto případě 
je potřeba zvýšit napětí řemenu podle 
následujícího postupu: 

1. Sundejte kryt základní desky (obr. 36) 
2. Uvolněte bezpečnostní závit jedním 

otočením, abyste pak mohli utáhnout 

řemen pomocí napínacího šroubu (obr. 
37) 

3. Otočte napínacím šroubem o půl 
otočky, aby se řemen napnul správně 
(obr. 38) 

4. Zahajte kalibraci. 
5. Opakujte předešlé kroky, pokud se 

kalibrace nezdařila. 
6. Když je kalibrace hotová, namontujte 

zpět kryt základní desky. 
 
VAROVÁNÍ 
Ujistěte se, že proces napínání řemenu byl 
schválen technickým oddělením Elite. 
Porušením pečetě Vám končí záruka. 
 
VAROVÁNÍ 
Drivo se během používání zahřívá. Počkejte, až 
vychladne, než se dotknete trenažéru. 
Používejte Drivo tak, jak je uvedeno v návodu. 
Drivo neobsahuje záchranou brzdu. 
Drivo bylo navrženo a vyrobeno tak, aby 
zajišťovalo maximální bezpečnost uživatele. 
Během užívání by se v okolí neměli pohybovat 
další lidé. 
Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty do 
slotů trenažéru. Může dojít k poškození 
trenažéru a vážnému zranění. 
Před použitím umístěte trenažér na stabilní 
místo, stranou od potenciálních nebezpečných 
objektů (nábytek). 
Drivo může používat pouze jeden jezdec 
během jízdy. 
Maximální hmotnost jezdce je 113 kg dle 
normy EN 957-1 třída HC. 
Vždy zkontrolujte stabilitu kola před začátkem 
tréninku. 
Žádný komponent není určen k jinému užití. 
V případě, že se se součástkami zacházelo 
jinak, ztrácíte záruku. 
Jelikož jsou podložky vyrobeny 
z protiskluzového materiálu, mohou na 
podlaze zanechávat stopy. 
Pokud potřebujete trenažér zaslat zpět, je 
nutné jej poslat v původním obalu. Na poruchu 
způsobenou transportem v neoriginálním 
obalu se nevztahuje záruka. 
Poznámka: Předtím, než zašlete trenažer zpět, 
konzultujte vše nejdříve s Vaši dodavatelem 
nebo obchodníkem. 
Nenechávejte kabel zastrčený v zásuvce, pokud 
trenažér není používán. 



Neskladujte trenažér v chladném a vlhkém 
prostředí. Může to způsobit závadu na 
elektronice. 
Používejte pouze kabel dodávaný 
s trenažérem. 
Dodržování evropských práv může být 
narušeno v případě, že se kabel liší od 
originálního, který je používán. 
 
ZABALENÍ 
Pokud je nutné trenažér expedovat, správné 
zabalení je nutností. 
Odpojte nabíjecí kabel. 
Odpojte USB klíč z PC. 
Vložte kabel a klíč do suché krabice. 
Zabalte trenažér do originálního obalu. Během 
přepravy bývá s krabice nešetrně zacházeno, 
může docházet k nárazům, které mohou 
trenažér trvale poničit. Na tento typ poškození 
se záruka nevztahuje. 
Poznámka: Vždy nejdříve celou situaci 
konzultujte s prodejcem, nebo dodavatelem, 
než trenažér odešlete.  
 

 
INFORMACE O LIKVIDACI 

1. V rámci EU  
Tento produkt odpovídá evropským 
směrnicím 2002/95/CE, 2002/96/CE a 
2003/108/CE. 
 
Symbol přeškrtnuté popelnice 
uvedený na výrobku nebo na obalu 
udává, že po skončení funkčnosti musí 
být produkt odvezen separátně od 
ostatního odpadu. Tzn. Uživatel musí 
po skončení funkčnosti zařízení odvézt 
do patřičného sběrného dvora pro 
elektrický a elektrotechnický odpad, 
nebo zařízení vrátit dodavateli, pokud 
nakupuje nový produkt. 
Ekologicky šetrná likvidace může 
pomoci zabránit možným negativním 
dopadům na životní prostředí a zdraví 
lidí a podporuje opětovné použití 
materiálu, ze kterého byl výrobek 
vyroben. 

Nesprávná likvidace výrobku může vést 
k pokutám. 
 

2. Mimo EU 
Pokud chcete zlikvidovat tento 
výrobek, kontaktujte prosím potřebné 
orgány ve svém okolí pro zjištění 
metod likvidace. 

 
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI 
Tímto prohlašuji, že tento produkt: 
Popis: Trenažér 
Model: Drivo 
Výrobce: Elite 
Splňuje všechny technické předpisy vztahující 
se k výrobkům v oblasti působnosti směrnic 
72/23/EEC, 89/336/EEC a 99/5/EC: 

  
Veškeré základní rádiové testy byly provedeny. 
Autorizovaný dovozce: 

 
Toto prohlášení se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce a případně jeho 
zplnomocněného zástupce:

 
 
ZÁRUKA 

1. V souladu se zákonem č. 24 z 
02/02/2002 a směrnice CE 1999/44, 
ELITE s.r.l. ručí za její produkty a 
komponenty po dobu používání dvou 
(2) let od data nákupu. 

2. Záruku nelze uplatnit na vady 
způsobené z důvodů, které nejsou 
k tíži výrobce, jako je nedbalost či 
nepozornost při používání výrobku, 
nárazy, údržba prováděna 
nekompetentními osobami, škody 



způsobené dopravcem, či běžné 
opotřebení. Záruka zaniká v případě 
neodborného používání tohoto 
výrobku, nedodržování pokynů pro 
instalaci popsaných v návodu. 

3. V případě opravovaného nebo 
vyměněného produktu prováděného 
výrobcem, nebo autorizovaným 
servisem, Elite S.r.l. není zodpovědná 
za ztrátu, nebo poškození během 
přepravy. 

4. Chcete-li využít záručního servisu, je 
nutné pečlivě vyplnit všechny části v 
"Zákaznické asistenční kartě", která 
musí být předložena spolu se 
stvrzenkou, nebo jiným dokladem 
vydaným prodávajícím, který nese 
jméno prodávajícího a datum prodeje 
a název produktu. Záruka je neplatná v 
případě, že jeden z těchto dokumentů 
chybí. 

5. S veškerými informacemi obsaženými 
na „Zákaznické asistenční kartě“ bude 
nakládáno v souladu s pravidly 

stanovenými zákonem č. 675 
31/12/1996. 

6. V případě, že je spolu s dokumentací 
dodáván také technický výkres, který 
obsahuje vadný komponent, je nutné 
tento výkres připojit k „Zákaznické 
asistenční kartě“. 

7. ELITE s.r.l. vyhrazuje právo uplatnit 
technické a estetické úpravy svých 
produktů bez povinnosti předchozího 
upozornění. 


