
www.kckcyklosport.cz 

1. Nejprve otočte kolečkem I tak, abyste uvolnili kolo od trakčního válce.
2. Poté zvedněte páčku A nahoru a otočte křídlovou maticí. Vyndejte kolo z trenažéru.

Dovozce do ČR: KCK Cyklosport-Mode s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlín
Země původu: Čína

V balení trenažéru jsou 4 typy gumových podložek různých velikostí:

9. Umístěte černé gumové podložky (buď J1, J2, J3 nebo J4) do objímky E. Zvolte správnou velikost 
     gumové podložky dle průměru řidítek jízdního kola. Upevněte dálkové ovládání na řidítka pomocí 
     matice B.

Nastavení trenažéru pro různé velikosti kol pomocí křídlové matice C.

Vyjmutí kola z trenažéru

Pro změnu nastavení velikosti kola z 26“ na 27“ 
nebo na 28“ otočte křídlovou maticí C směrem 
nahoru.

Pro zvýšení/snížení zátěže otočte páčkou 
na řidítkách.

Pro změnu nastavení velikosti kola z 28“ na 27“ 
nebo na 26“ otočte křídlovou maticí C směrem 
dolů.

Zvýšení/snížení zátěže

Nejnižší hodnotou není nulová zátěž, i v této 
poloze je stále malá zátěž.

1. Při jízdě se trakční válec zahřívá. Nedotýkejte se při jízdě  trakčního válce a kol.
2. Používejte pouze hladké pláště bez vzorku.
3. Mějte ruce na řidítkách a zachovejte běžnou cyklistickou polohu po celou dobu tréninku.
4. Nepoužívejte zadní brzdu.
5. Před každou jízdou si ověřte správné upevnění kola v trenažéru a správné utažení všech součástek a nahuštění kola.
6. Trenažér používejte na rovné a pevné podložce.
7. Skladujte mimo dosah dětí.

1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. 
      2. Návod pečlivě uschovejte.
           3. Před každým použitím trenažéru zkontrolujte, zda jsou součástky trenažéru 
                kompletní a správně utažené.
               

4. Otočte křídlovou maticí F a uvolněte páčku A tak, aby vznikl širší prostor mezi úchyty pro rychloupínák. 
     Nyní umístěte jízdní kolo do trenažéru.

1. Vyjměte trenažér z krabice a umístěte 
     jej na rovnou podlahu.

2. Nahraďte rychloupínák zadního kola 
     za rychloupínák J, který je součástí 
     trenažéru.

3. Umístěte válec H tak, jak je zobrazeno na obrázku.

5. Upevněte zadní náboj kola mezi úchyty a nastavte křídlovou matici F, poté zatlačte páku A směrem dolů 
     pouze použitím síly ruky (nepoužívejte nářadí).

6. Otočte křídlovou matici G tak, abyste za�xovali matici F. Pevně utáhněte přiměřenou silou.

7. Nastavte díl H do správné pozice pomocí křídlové matice C. Zvolte jednu z možností 3 pozic 
     – kolo velikosti 26“, 27“, 28“.

8. Otočte kolečkem I tak, abyste upevnili trakční válec
     těsně k plášti jízdního kola. Zkontrolujte, zda je plášť 
     nahuštěný.

UPOZORNĚNÍ: 
Obrázky jsou pouze ilustrativní.

INSTALACE KOLA

POZNÁMKA

J1 pro průměr řidítek 31,8 mm

J2 pro průměr řidítek 26,0 mm

J3 pro průměr řidítek 25,4 mm

J4 pro průměr řidítek 22,2 mm

DŮLEŽITÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou montáží, manipulací nebo nesprávným používáním produktu.

TRENAŽÉR FORCE MAGNETIC ALU TRENAŽÉR FORCE MAGNETIC ALU 

info@kckcyklosport.cz 

Atr. 95469 

Doplňky

Podložka pod přední kolo art. 95468 POZOR, není součástí balení!!! 


