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Part a
Skládací 
rám

k sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč

Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly

Part B
Odporová  
jednotka

Kinetic trenažér je designovaný pro použití se silničním, 
horským kolem, BMX a lehokolem. Před seřízením nohou 
musíte znát rozměr pláště vašeho kola (rozměr je uvedený 
na bocích každého pláště).
Při expedici z továrny jsou skládací nohy nastaveny v 
pozici 1. Tato pozice funguje pro všechny rozměry plášťů. 
Přesto doporučujeme nastavit nohy podle rozměru vašeho 
pláště abyste dosáhli ideálního jezdeckého posedu a snížili 
těžiště. Použijte tabulku uvedenou níže kde najdete správné 
nastavení nohou. Ideálně by mělo být zadní kolo přibližně 2-3 
cm na zemí.
Odpovídající přesná poloha nohou se může lišit pro různé tloušťky 
pláštů. Zvolte takové nastavení, aby bylo kolo co nejvíce vodorovně.

Part C
L-šroub

Part F
upevňovací 
šroub  
a matka

Part n
Distanční  
podložka  
(namontovaná  
na trenažéru)

Part k
Distanční podložka  
RU táhla

Part e
Dotahovací 
matka  
s podložkou

Part m
RU táhlo

Part D
Pružina

nastavitelné nohy

1
2

4
3

sériové
číslo

Vyberte správnou polohu a vložte 
šroub skrz nohu a rám. Dotáhněte 

pevně šroub až je cítit odpor. 
Zopakujte na druhé straně.

Poloha rámu poloha 1 poloha 2 poloha 3 poloha 4

max. velikost 
Pláště 28” / 29” 26” 24” 20”

váleC

setrvačník

třmen

Na válci 
najdete 
stopy 
plášťů, 
protože 
je každý 
trenažér 
testovaný.

oBsah Balení
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Páka  
Pro ryChlé 
uvolnění

jistíCí kroužek

PoDložka 
PřeDního 
kola

šrouB nohy

DotahovaCí matka

setrvačník

oDPorová 
jeDnotka

uPínaCí 
šrouB

Detaily trenažéru
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1

2

Part F

Part C

Připevněte 
odporovou 
jednotku 
upevňovacím 
šroubem  
a matkou

Umístěte L-šroub 
do objímky tak, 
jak vidíte  
na obrázku

montáž oDPorové jeDnotky

www.bplumen.cz/kinetic



Strana 5

3

4

Part D

Part e

Navlékněte 
pružinu  
na L-šroub

Nadzvedněte 
odporovou 
jednotku  
a protáhněte 
L-šroub skrz 
díru ve třmenu. 
Našroubujte 
dotahovací 
matku  
s podložkou.

montáž oDPorové jeDnotky
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1

2

Povolte 
jistící 
kroužek  
a otáčejte 
matkou 
směrem  
ke kolu.

Páka Pro 
ryChlé 

uvolnění

Tlačte šroubem 
proti RU táhlu, 
uzavřete páku  
a točte šroubem  
dokud není  
plášť na středu 
válce

3
Točte šroubem  

na straně s pákou  
pro rychlé uvolnění , 

 dokud není kolo 
přesně  na středu 

válce odporové 
jednotky.

Pravá  
strana

Držte rám 
za zadní 
stavbu

Ujistěte se,  
že je odporová 
jednotka volně 
utažena a nedotýká 
se pláště.

vložení kola
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5

4
Dotáhněte jistící
kroužek pokud
je zadní kolo
umístěno na
středu odporové
jednoky a kolo je
pevně uchyceno
v rychlo-upínáku Točte dotahovací

matkou tak
dlouho, dokud se
válec nedotkne
pláště.
Pak přidejte 2 až 5
otáček.

Vyzkoušejte tření 
pláště rychlým
pohybem kola  

o 1/4 otáčky zpět
a vpřed. Přidejte 
další 1/2 otáčky
matkou pokud  

je třeba.

*Pro vaš BezPečný trénink 
Doporučujeme používat RU táhlo přiložené k trenažéru.

Part m

Part n

vyjmutí kola

správné vyjmutí kola

1. Otočte dotahovací matkou 
na odporové jednotce 
proti směru hodinových 
ručiček tak, aby se válec 
dále nedotýkal pláště.

2. Točte pravým šroubem 
proti směru hodinových 
ručiček minimálně o 2 
otáčky, aby bylo možné 
uvolnit páku pro rychlé 
uvolnění.

3. Pevně držte sedlo,  
abyste stabilizovali kolo.

4. Uvolněte páku na pravé 
straně a vytáhněte šroub 
do plně otevřené polohy. 
Nyní můžete vyjmout kolo 
z levé distanční podložky. 

levá strana

vložení kola

DoPoručená komBinaCe ru táhla  
a Distanční PoDložky

ru táhlo kinetiC 
(Přilozené k trenažéru)

www.bplumen.cz/kinetic



záruční list

2 roky záruka - Veškeré mechanické komponenty sady: Na výrobní, skryté a nahodilé vady, (kromě těch částí, které se 
opotřebovávají jízdou).

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen.

Nárok ze záruky zaniká
- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným  
 zacházením či montáží, zásahem do konstrukce trenažéru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o opotřebení jednotlivých dílů

Dovozce: Pavel Bárta – BP Lumen, Puškinova 546, 54232 Úpice

Výrobní číslo trenažéru: ……………………………………………………………………………………

Prodávající : ……………………………………………………………………………………

Datum prodeje:  ……………………………………………………………………………………

Razítko a podpis prodávajícího :  ……………………………………………………………………………………
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