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BLAHOPŘEJEME K ZAKOUPENÍ VÁLCŮ ARION DIGITAL SMART B+ 
 

Arion Digital Smart B+ jsou válce s elektronicky řízeným odporem. Pro jejich ovládání je 
zapotřebí vlastnit PC, Smartphone či tablet a aplikaci určenou pro použití s válci.  
 
Válce mají integrovaný senzor ANT+ a Bluetooth Smart, díky čemuž jsou kompatibilní s velkým 
množstvím zařízení bez nutnosti použít další komponenty. Navíc protokol ANT+ TM FE-C je 
"otevřený" – to Vám umožňuje spustit libovolný software, který podporuje, takže si můžete 
svobodně vybrat software a použít s válci Arion Digital Smart B +. 
 
Arion Digital Smart B + je kompatibilní s aplikací "My E-Training ", se kterou pracuje mnoho 
zařízení iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) a zařízení Android. 
 



Arion Digital Smart B + podporuje ANT + TM FE-C, interaktivní protokol vyvinutý pro trenažéry 
a válce, který umožňuje čtení dat o rychlosti a kadenci a nastavení odporu. Jiné protokoly 
umožňují pouze jednosměrný přenos data a žádnou interakci s trenažéry a válci. 
 
Kompletní seznam zařízení kompatibilních s ANT + TM FE-C protokolem je k dispozici na 
internetových stránkách ANT + TM (http: // www.thisisant.com/directory/). 
 
SNÍMAČ FREKVENCE ŠLAPÁNÍ 
Válce nepoužívají čidla pro měření frekvence šlapání. Tato data používá díky sofistikovaným 
výpočtům založeným na rychlosti. Takto získané hodnoty nejsou 100% přesné. Pro získání 
přesných údajů je možno připojit senzor, který není součástí balení. 
 
PROTOKOLY DATOVÝCH PŘENOSŮ  
Arion Digital Smart B+ používá dva různé protokoly datových přenosů:  
ANT+  
ANT+ FE-C: tento protokol umožňuje softwaru aplikaci/zařízení přijímat data a nastavovat 
odpor. Tento protokol zajišťuje neustálou interakci trenažéru/válců 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/válců 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/válci 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 svou 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 válci. Nicméně, 
některé starší telefony tuto technologii obsahovat nemusí, proto prosím kontaktujte prodejce 
mobilních zařízení o ověření přítomnosti Blutooth Smart.  
 

SEZNAM KOMPONENTŮ 
 

A) 3 bočnice    E) hnací řemen  I) síťový adaptér 
B) podélné stupátko s odporem F) přední válec  -  šestihranný klíč 
C) 4 obdélníkové kryty  G) prostření válec 
D) 2 kulaté kryty   H) zadní válec 

MONTÁŽ 

http://www.thisisant.com/directory/)


Vašr válce jsou již ve smontovaném stavu, zkontrolovaný a připravený k použití. 
 

NASTAVENÍ OSOVÉ VZDÁLENOSTI VÁLCŮ 
Než začnete používat válce je nutné nastavit osovou vzdálenost válců, aby byla kompatibilní 
s rozvorem bicyklu. Toto nastavení je potřeba provést následujícím způsobem: 
 
1) Změřte vzdálenost mezi středy kola pro použití na válcích (obr.2) Pojmenujme tuto 
vzdálenost „X“ 
2) Vzdálenost od středního bodu mezi dvěma zadními válci budeme nazývat „Y“ (obr.3) musí 
být stejná, nebo co nejblíže k rozměru „X“. Zadní kolo musí být umístěno v otvoru mezi 
zadními válci Arion rámu. Přední kolo leží na předním válci jehož měření s ohledem na stupnici 
je nejblíže rozměr „X“ (obr.4) 
POZOR: Rozměr „Y“ musí být roven nebo o něco větší než „X“. Válce se mohou upravit tak, 
aby se jim přizpůsobila kola, jejichž rozvor je 944 – 1124 mm. 
3) Pro změnu „Y“ je nutné posunout přední válec (F) 
4) Složte Arion Digital SMART B+ dokud řemen (E) nepovolí. 
5) Uvolněte řemen z pohonu €, což znamená sundat z příslušného předního a zadního vodítka 
válců. 
6) Rozložte válce zpět do otevřené polohy. 
7)Odstraňte obdélníkové kryty (C) (pomocí šroubováku, je-li to nezbytné) a šrouby a podložky 
na obou stranách od předního válce, pomocí přiloženého šestihranného klíče (obr. 5 a 6). 
8) vytáhněte válec z jeho původní polohy 
9) umístěte válec do příslušného otvoru v rámu, tak, že X a Y odpovídá 
10) Namontujte šrouby a podložky do zvláštního otvoru, ale neutahujte je napevno 
11) Zavřete válce a nasaďte hnací řemen (E) na původní místo předního a prostředního válce. 
12) rozložte válce do otevřené polohy 
13)Zkontrolujte pozici předního válce, položte jízdní kolo na válce a zkontrolujte, zda se 
náprava pro přední kolo nachází přímo nad předním válcem. 
14) Jakmile je pření válec umístěn, utáhněte šrouby (ne příliš silně, protože by mohlo dojít 
k deformaci boční části válců) 
15 Zavřete strany obdélníkovými kryty. Válce jsou nyní připraveny k použití. 
 

 
 



POUŽITÍ 
Zapojte síťový adaptér do el. sítě a konektor do jednotky odporu (obr. 7 a 8) 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
• Hodnota kadence není přesná: 
algoritmus, který vypočítává kadenci bez čidla není 100% přesný. To se může stát při tréninku 
s vysokou kadencí a při šlapání na nízké úrovni odporu  
• Pokud se válce nepřipojí k aplikaci: 
Válce musí být řádně napájeny, pokud nejedete po dobu delší než 15 minut, válce přechází 
automaticky do úsporného režimu. Začněte šlapat, a nebo vypojte a zapojte přívod do 
elektřiny. 
 

TIPY PRO POUŽITÍ VÁLCŮ 
1) Při jízdě na válcích doporučujeme používat pláště s hladkým vzorkem. Snižuje to hluk a 
zvyšuje životnost plášťů. 
2) jste-li začátečník, umístěte válce např. do vstupu, případně ke stabilnímu objektu, kde se 
můžete během jízdy či v případě potřeby přidržet 
3) Ujistěte se, že válce leží na pevném a rovném povrchu. 
4) Začněte šlapat a dívejte se před sebe, jako při jízdě venku. 
 

PÉČE A ÚDRŽBA 
1) Dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit deformaci 
technopolymerových válců. Nepoužívejte ani neskladujte válce v místech, kde jsou vystaveny 
přímému slunečnímu záření. 
2) Válec po použití vždy vyčistěte. Používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla 
ani agresivní mycí prostředky. 
3) V případě, že válce nebudete používat delší dobu, uvolněte hnací řemen. 
4) Ložiska na válci nevyžadují mazání a jsou prakticky bezúdržbová.  
5) Pravidelně kontrolujte upínací šrouby válce, ujistěte se, že jsou stále utáhnuté, ale ne tak 
pevně, aby nedošlo k poškození plastového rámu. 
6) V případě opotřebení nebo poškození hnacího řemenu postupujte stejně, jako při nastavení 
osové vzdálenosti válců. 
 

DŮLEŽITÉ 
1) Přečtěte si a postupujte podle přiloženého návodu. 
2) Udržujte lidi, děti a zvířata pryč od válce během používání, neboť pohyblivé a rotující částí 
válečku a bicyklu můžou způsobit úraz v případě kontaktu. 
3) Před zahájením jízdy umístěte válce na suchém místě, daleko od potenciálně 
nebezpečných předmětů (nábytek, stoly, židle, atd), aby se předešlo jakémukoliv riziku 
nechtěného nebo náhodného kontaktu s nimi.  
4) Pokud začínáte nebo končíte svůj trénink, ujistěte se, že vaše nohy, pedály nebo kola se 
nedostaly do kontaktu s hnací řemeny 
 
 
 
 
 
 



Informace o likvidaci 
 
1) v rámci Evropské unie 
Tento výrobek odpovídá evropským směrnicím 2002/95 / ES, 2002/96 / ES a 2003/108 / CE. 
Symbol přeškrtnutého koše uveden na zařízení nebo na obalu znamená, že na konci své 
životnosti musí být výrobek odstraněn odděleně od ostatních odpadů. 
Proto jej na konci své životnosti musí uživatel odnést do centra pro sběr elektronického a 
elektrotechnického odpadu, nebo jej vrátit prodejci při nákupu nového výrobku 
ekvivalentního typu. 
Ekologicky šetrná likvidace může pomoci zabránit možným negativním dopadům na životní 
prostředí a zdraví lidí a podporuje opětovné použití a / nebo recyklaci materiálů, ze kterých 
je zařízení vyrobené. 
Nesprávná likvidace výrobku ze strany uživatele může zahrnovat sankce, které jsou 
specifikovány platnými předpisy. 
2) v zemích mimo EU 
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady a zeptejte se jich, na způsob 
likvidace. 
 



 
 
 
 



 
 


