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SK
SLOVENSKY
Ďakujeme, že ste si zakúpili trenažér Kura

ÚVOD
Trenažér Kura je navrhnutý tak, aby ste
pedálovali čo najhladšie, s najširším rozpätím
odporu a presným meraním výkonui pre
kompletný tréning. Všetci jazdci, amatéri aj
profíci, dokážu zlepšiť svoju výkonnosť účinným
a efektívnym tréningom.
Kura využíva patentovaný systém dvojitého
hnacieho remeňa, ktorý meria výkon, ktorý je
revolučným konceptom v indoor tréningu. Tento
trenažér je ergometrom, ktorý priamo a presne
meria výkon. Odpor je generovaný extrémne
tichou fluid technológiou. Trenažér zvyšuje
odpor s rýchlosťou; používajte vyššie prevody pre
tréning zameraný na výkon alebo nižšie prevody
pre tréning na výdrž a kadenciu. Je tu možnosť
širokej škály úrovní odporu, ideálne pre
začiatočníkov, pre skúsených cyklistov, ale aj
profesionálov. Kura je kompletným tréningovým
nástrojom, aj pre simulovanie outdoor tréningu,
aj pre generovanie veľmi presných údajov o
rýchlosti, kadencii a výkone. Navyše, údaje o
výkone, kadencii a rýchlosti môžu byť vysielané
cez ANT™+ alebo Blueooth Smart protokoly.
Vďaka týmto dvom možnostiam, si môžete
zobraziť údaje na niekoľkých rôznych druhoch
zariadení, ako smartfóny, tablety, počítače, cyklo
počítače a GPS zariadenia.

Vyššie uvedené varovania sú všeobecné a nezahŕňaujú
všetky opatrenia, ktoré sú potebné pre správne a
bezpečné používanie trenažéru; ktoré sú výhradne na
zodpovednosti používateľa.

PREHLÁSENIE
Elite S.r.l. nezodpovedá za žiadne dočasné alebo
trvalé následky na zdraví užívateľa, ktoré sú priamo
alebo nepriamo spôsobené používaním trenažéru.

ODPOR

Odpor pri pedálovaní je vytváraný fluid
technológiou pri extrémne tichom tréningu.
Odpor sa zvyšuje automaticky s rýchlosťou, čo je
podobné ako odpor vzduchu pri jazde na ceste (ale
citeľnejšie).
Krivka odporu trenažéru Kura, ktorá je funkciou
rýchlosti, je parabolická a to je dôvodom, prečo
rozpätie odporu je také široké.
Ak chcete využiť čo najviac z tejto škály, treba
tréning zamerať skôr na pedálovanie a kadenciu,
ako na rýchlosť. Sústredenie na výdrž, využívaním
vyššej kadencie pri nízkom výkone, používaním
nižších prevodov. Tiež je možné zamerať sa na
výkon používaním nižšej úrovne kadencie a
vyšších prevodov, alebo vybrať si nejaký stred
radenia pre rovnováhu medzi výdržou a výkonom.
Vlastným nastavením môžete získať kombináciu
akú si prajete.
Obaja, amatéri a profíci môžu vyťažiť zo širokej
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA škály odporu, ktorú Kura poskytuje.
Pred použitím trenažéru si pozorne prečítajte
nasledujúce upozornenia pre vaše zdravie a bezpečnosť.
1. Pred začatím tréningového programu, konzultujte
váš zdravotný stav so svojim lekárom.

2. Vyberte si tréningovú úroveň podľa vašej fyzickej
kondície a zdravotného stavu.
3. Pri používaní trenažéru, zvoľte tréningový program
tak, aby bol v súlade s vašim zdravím a fyzickými
predpokladmi.
4. Ak vás niečo bolí alebo sa cítite unavene, okamžite
skončite tréning a kontaktujte svojho lekára.

18

KADENCIA
Kura nevyužíva senzor pre snímanie kadencie, ale
algoritmus na princípe krútiaceho momentu.
Keďže meranie nie je priame, ale je prepočítané, môžu
nastať nejaké situácie, kedy je meranie nepresné.
Vtedy môžete pripojiť drôtový snímač kadencie k
trenažéru pre získanie presnejších údajov o kadencii.
konektor vyhradený na tento účel nájdete na jednotke
odporu.

SK
Prosím kontaktujte Elite pre dodatočné informácie,
kde si môžete kompatibilný snímač zajúpiť. Prípadne,
ak používate kompatibilné aplikácie/ softvér/
zariadenia, môžete použiť aj bezdrôtový snímač
kadencie jeho spárovaním priamo s aplikáciou/
softvérom/ zariadením.

ZDROJ NAPÁJANIA
Kura nepotrebuje žiadny externý zdroj napájania.
Má v sebe nabíjateľnú batériu, ktorá sa dobíja cez
malý generátor. Batéria funguje aj keď jazdec
prestane pedálovať a opäť sa dobíja, keď zase začne
pedálovať. Je tu tiež micro USB pre nabíjanie z
externého zdroja (zdroj energie alebo externá
batéria) v nevyhnutných prípadoch. Po dlhom
období nečinnosti, sa môže batéria trenažéru vybiť.
Pre udržanie sa na trenažéry a súčasné nabíjanie
batérie je nevyhnutné pedálovať alebo alternatívne je
možné pripojiť USB na zdroj energie.

KONTROLKY
Kura vysiela údaje o rýchlosti, kadencii a
výkone cez ANT™+ a Bluetooth Smart
protokoly.
Na ovládacom panely sú 3 LEDky, ktoré signalizujú
stav napájania a činnosť samotnej jednotky, tiež ktorý
protokol je používaný.
LEDky majú 3 farby:
Červená = označuje zdroj napájania trenažéru:
- Červená LED počas tréningu:
• Blikanie (1 sekunda) = značí, že batéria trenažéru je
slabá (< 25%)
• Stále svetlo = batéria je nabitá > 25%
alebo je napojená na micro USB.
- Červená LED počas úsporného režimu:
• Blikanie (každýchy 5 se kúnd) =keď je pripojená
na micro USB a batéria sa nabíja.
• Stále svetlo = keď je pripojená na micro USB a batéria sa nabíja.
• Vypnuté, keď nie je napojené micro USB.

Modrá = označuje činnosť trenažéru s Bluetooth
Smart protoc
kolom.
• Blikanie = čakanie na spojenie.
• Stále svetlo = Kura vysiela údaje využitím
Bluetooth Smart protokolu.

PRENOS ÚDAJOV
Kura prenáša údaje o rýchlosti, kadencii a výkone cez
vnútorné senzory.
Rýchlosť je snímaná a vysielaná cez interný senzor.
Upozornenie: ak používate Kura s inou ako Elite
aplikáciou/ softvérom/ zariadením, obvod kolesa rovný
skutočnej hodnote deleno 3.43 musí byť nastavený v
konfigurácii snímača. Napríklad: ak je obvod kolesa
2095mm, zadaný obvod musí byť 2095 / 3.43 == 611
mm.

Hodnota kadencie je počítaná cez komplex vzorcov
bez potreby externého snímača na bicykli.
Za určitých špecifických podmienok v dôsledku
zmeny napätia v reťazi, nemusí vzorec fungovať
správne a môže zobrazovať nesprávne údaje. Tieto
podmienky sú bežné pri používaní nízkych prevodov
a vysokej kadencii. V tom prípade odporúčame
používanie externého drôtového snímača kadencie
kompatibilného s Kura (www.shopelite-it.com).
Na ovládacom panely Kura sa nachádza konektor pre
zapojenie drôtového snímača kadencie. Tento drôtový
snímač môže byť kedykoľvek zapojený a bude vysielať
presné údaje o kadencii.
Rýchlosť a kadencia sú vysielané cez bežné protokoly
Speed and Cadence, oba ANT™+ a Bluetooth
Smart.
Výkon nie je výsledkom výpočtu, ale je presne meraný
interným senzorom; táto hodnota ja výkonom, ktorý
jazdec aktuálne vyvíja a berie do úvahy všetky
premenné, ktoré môžu mať vplyv na konečnú hodnotu.
Meranie hodnôt týmto spôsobom zabezpečuje najvyššiu
možnú presnosť, rovnako ako klasický ergometer
umiestnený na pedál, kľuky alebo náboj. Hodnoty
výkonu sú vysielané cez bežný Power protokol, oba
ANT™+ a Bluetooth Smart.

Zelená = označuje činnosť trenažéru s ANT™+
protokolom.
• Blikanie = čakanie na spojenie.
• Stále svetlo = Kura je spárovaná s aplikáciou My E-Training
využitím ANT™+ protokolu.
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KALIBROVANIE SNÍMAČA VÝKONU

špeciálne so Speed & Cadence anPower
protokolmi.
Kura dokáže kalibrovať interný systém merania výkonu, Kura nedokáže ovládať odpor ako interaktívne
trenažéry; si mulácia prebieha bez automatického
ktorý, zmaže systémové nastavenia pre zabezpečenie
stabilne presných hodnôt výkonu. postup je jednoduchý nastavovania odporu.
a vyžaduje len načítanie malej funkcie v Realsoftvéri a v Pre viac informácií o nie Elite aplikáciách, obráťte sa
na tvorcu vašej aplikácie.
aplikácii My E-Training.
Toto dosiahnete tým, že budete pedálovať a zrýchlovať,
kým nedosiahnete určité stanovené hodnoty.
POZNÁMKY
Nezabudnite zastaviť pedálovanie pri upozornení
systémom.
• Kura obsahuje orech kompatibilný
Po niekoľkých sekundách systém oznámi, že kalibrácia
s 9/10/11-rýchlostnou kazetou Shimano® / SR
AM®
bola úspešná.
alebo iných výrobcov, ktorí používajú Shimano®
Táto hodnota je potom uložená v pamäti trenažéra a
štandard.
presné údaje výkonu budú zachytené každým
Alternatívny orech pre Campagnolo® 9/10/11
pripojeným zariadením, vrátane nie Elite apikácií/
rýchlostnú kazetu je možné dokúpiť a vymeniť za
softvérov/ zariadení.
originálny Shimano kompatibilný; návod na výmenu
orechu nájdete na strane 23.
Ak nie sta si istý o type kazety na vašom bicykli,
skontrolujte si to v návode k bicyklu alebo
ROZPATIE VÝKONU
kontaktujte svojho predajcu pre overenie kompatibility
s Kura.
Mnoho zariadení (smartfóny, (tablety, cyklo počítače,
GPS zariadenia...) využíva Blueooth Smart a ANT+ pre
• Kura je kompatibilný s bicyklami od 130 do 135
zobrazenie údajov – skontrolujte kompatibilitu vášho
mm nábojmi s 5 mm priemerom rýchloupináku a s
trenažéru so zariadením. Pre zobrazenie údajov
bicyklami s 12 mm x 142 mm pevnou osou.
odoslaných cez ANT+ potrebujete mať ANT+ GPS
• Kura nedokáže ovládať záťaž ako iné interaktávne
zariadenie / cyklo počítač kompatibilný
trenažéry; simulácia prebieha bez automatického
s “ANT+ Speed & Cadence” protokolom
menenia odporu. Odpor sa dosahuje a líši v závislosti
alebo ANT+ Power” protokolom.
od zmeny v rýchlosti a/alebo radenia.

Zoznam zariadení kompatibilných s jedným alebo
viacerými z týchto protokolov je dostupný na stránke
ANT+ (http://www.thisisant.com/directory/).
Aby ste mohli snímať údaje o rýchlosti a/alebo
kadencii s Bluetooth Smart Ready GPS
zariadením / cyklo počítačom, zariadenie musí byť
kompatibilné s profilom “Speed & Cadence” pre
protokol Bluetooth Smart. Aby ste mohli zobrazovať
údaje o výkone cyklo počítač Bluetooth Smart
Ready / GPS zariadenie musí byť kompatibilné s
profilom “Power” pre Bluetooth Smart protokol.

PÁROVANIE S APLIKÁCIAMI/
SOFTVÉROM/ ZARIADENIAMI
Kura je kompatibilný s aplikáciou Elite My ETraining, ktorá dokáže zobrazovať rýchlosť, kadenciu
a výkon.
Navyše, Kura môže
c
byť spojený s akoukoľvek
kompatibilnou aplikáciou/ softvérom/ zariadením,
ktoré podporuje protokoly ANT™+ a Bluetooth
Smart,
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• Elite nezodpovedá za akékoľvek závady v dôsledku
používania nie Elite aplikácie.
• Tento produkt nie je dodávaný s USB káblom, ani
elektrickým káblom, ani externou batériou.
• Pre napojenie externého USB portu pre zapnutie a nabíjanie internej batérie, použite štandardný USB kábel
- MicroUSB* kábel napojený do zdroja energie alebo
externj batérie.
Zdroj energie a/alebo externá batéria
musia mať 5 Volt DC outputnapätie a aspoňa
200mAh nabíjanie.
• Ak sa Kura prepne do úsporného režimu, znamená to,
že je napojený na externý zdroj cez USB port a
červené LED svetlo bliká každých 5 sekúnd.

*

•ANT™+ alebo Bluetooth Smart protokoly sú
vzájomne jedičné a nemôžu byť použité súčasne; ak je
spárovanie s protokolom úspešné, Kura zastaví
odosielanie údajov cez iný protokol.

SK
ZOZNAM KOMPONENTOV

Váš elektronický trenažér Kura pozostáva z nasledujúcich častí:
N°1 telo trenažéru
N°2 podložka pre orech
N°1 Adaptér zadnej stavby
N°1 Adaptér L zadnej stavby
ľavý = 130-135 mm (5,1-5.3")

(Ref. A)
(Ref. B)
(Ref. C)
(Ref. D)

			

(Ref. E)
(Ref. F)
(Ref. G)

* Rýchloupinák nie je súčasťou balenia

MONTÁŽ TRENAŽÉRU
• Rozložte telo trenažéru (Rif. A)
vertikálne ako je
•Umiestnite telo trenažéru (Ref. A) ve
naznčené O
( br.1) a h
pridržte ho na mieste úchytom
smerom nahor.
• Otočte opornoú nohu o 90° a umiestnite na nohu
príslušný zváraný úchyt (Obr. 1 a Obr. 2).
• Utiahnite bezpečnostný šrób (Obr. 3).
• Roztiahnite nohu, až kým neklikne bezpečnostná
páčka (Obr. 4 a Obr. 5).
• (Obr. 6) znázorňuje inštaláciu nožičky (Rif. G) na
opornú nohu trenažéru (Ref.A).

INŠTALOVANIE KAZETY NA
TRENAŽÉR PRE
M5 L=130 mm a L=135 mm
ZADNÚ STAVBU
• Nainštalujte kazetu na orech, tak že drážky do seba
zapadnú.
®
9/10
•Pre použitie kazey Shimano® / SRAM
alebo inej so Shimano® štandardom, je potrebné
použiť podložku (Ref. B) na orech pred
umniestnením kazety (Obr. 7).
• Ak inštalujete 11 rýchlostnú kazetu
Shimano® / SRAM® alebo inú so Shimano®
štandardom, umiestnite kazetu na orech bez použitia
podložky. (Obr. 8) (Ref. B)
• Použitím momentového kľúčas utiahnite uzamykací
krúžok, tkroý je súčasťou balenia kazety na orech
(Obr. 9).
UPOZORNENIE!
Pozorne nasledujte inštrukcie výrobcu kazety s
ohľadom na špeciálne spôsoby inštalácie, potrebu
dodatočných podložiek a požiadavky na uťahovanie.

POZNÁMKA: kontaktujte svojho dílera, v prípade že
máte otázky ohľadom inštalácie kazety. Záruka sa
nevzťahuje na akékoľvek poškodenia bicykla a/alebo
trenažéru Kura v dôsledku nesprávnej inštalácie.
• Kura obsahuje správny 5mm rýchloupinákový adaptér pre rozteč v rozmedzí od 130mm (5,1") do
135mm (5,3"). Preto na bicykloch s 130-135mm
(5,1-5,3") priestorom vložte ľavý adaptér (Ref. D)
(Obr. 10). V prípade 12mm osky (0.47") a 142mm sa
poraďte ohľadom odseku na strane 21.

MONTÁŽ BICYKLA NA TRENAŽÉR
• Uvoľnite zadnú brzdu bicykla a prehoďte reťaz na najmenšie koliesko vzadu a najväčšie vpredu. Odnímte
rýchloupinák zo zadného kolesa.
• Vložte rýchloupinák a adaptér na kazetu na trenažéry
(Ref.C) (Obr. 11).
• Umiestnite reťaz na najmenšie koliesko na trenažéry
Kura (Obr 12).
• Položte zadné konce bicykla na kazetu v trenažéry
(Obr. 13), dávajte pozor na správnu vnútornú aj
vonkajšiu pozíciu, podľa typu bicykla (Obr.14 -Obr
15):
- Vonkajší trojuholníkový adaptér (Rif. C) pre
f cestné
a časovkárske bicykle (130mm) (Obr.14).
- Vnútorný trojuholníkový adaptér (Rif. C) pre MTB
bicykle (135mm) (Obr.15).
POZNÁMKA: ryhovaná strana adaptéru (Rif. C)
musí smerovať ku koncu bicykla.
• Uistite sa, že bicykel je bezpečne umiestnený
na trenažér a uzavrite rýchloupinák silou. Tlak musí
byť taký, aby konce bicykla boli pevne uchytené o
konštrukciu trenažéra.
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• Uistite sa, že bicykel je stabilný poťahaním za hornú
rámovú trubku a sedlo. Ak sa bicykel stále trochu
hýbe, silnejšie utiahnite rýchloupinák.

INŠTALOVANIE KAZETY NA
TRENAŽÉR PRE
Ø12 L=142 mm OSKU
•Pre bicykle s pevnou zadnou oskou je potrebné
vymeniť púzdro pre os zadnej stavby:
1) Ak je vložené, odnímte ľavý adaptér (Ref. D)
a odšróbujte pravý adaptér pre 130-135mm zadnú
stavbu. (Obr.16);
2) Prišróbujte pravý adaptér na jej koniec (Ref. E)
a vložte ľavý adaptér (Ref. F) pre
f 142 mm zadnú
stavbu (Obr.17);
3) Umiestnite podložku (Ref. E) so 17mm kľúčom
(11/16") s 5Nm uťahovacím momentome (44 inlbs). Použite strednú silu, maticu utiahnite k orechu
stredu;
4) Uvoľnite zadnú brzdu bicykla a reťaz prehoďte na
najmenšie koliesko kazety vzadu a a najväčšie vpredu.
Odnímte pevnú osku zo zadného kolesa.
5) Umiestnite konce bicykla na osku kazety trenažéru
Kura.
6) Vložte pevnú osku do kazety trenažéru.
(Obr. 11)
7) Uistite sa, že bicykel je bezpečne umiestnený na trenažér a utiahnute osku silným stlačením. Tlak by mal
zaistiť konce bicykla pevne umiestnené na konštrukciu
trenažéru.
8) Uistite sa, že bicykel je stabilný poťahaním za hornú
rámovú trubku bicykla a sedlo. Ak sa bicykel čo len
trochu hýbe na trenažéry, utiahnite osku silnejšie.
UPOZORNENIE: obe nožičky sú prispôsobené pre tri
rôzne veľkosti kolies; rotočte nožičky (Obr. 18)
fsmerom nadol podľa príslušného obvodu kolesa:
1) MTB bicykle 27,5’’
(Obr. 19);
2) rCestné bicykle 28’’ alebo MTB 26’’
(Obr. 20) ;
3) MTB bicykle 29" (Obr. 21).
• Začni pedálovať. Najskôr len pomaly a zrýchlujte postupne, kým si nezvyknete na svoj nový trenažér.
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ODNÍMANIE BICYKLA
• Prehoďte reťaz na najmenšie koliesko kazety na trenažéry a na najmenšie koliesko vpredu na bicykli.
• Otvorte rýchloupinák (alebo odnímte pevnú osku) a odnímte bicykel z trenažéru.
• Pri preprave, alebo jednoducho ak sa trenažér nepoužíva: uzatvorte bezpečnostnú páčku (obr. 22) azložte
prednú nohu (Obr. 23).
• Tiež je možné otočiť prednú nohu o 90°
(Obr. 24) pre úspornejšie zloženie trenažéru, keď sa
nepoužíva. V tomto prípade, musí byť trenažér
skladovaný horizontálne, ako je naznačené (Obr. 25) ,
tak sa predíde pádu alebo poškodeniu. POZNÁMKA:
Pre väčšiu stabilitu umiestnite nožičky (Rif. G) do pozície 28 ROAD ako (Obr. 26).
• Kura môže byť uložená vertikálne položením na podlahu, ako je naznačené (Obr. 27), ale sa uistite, že
predná plocha v kontakte s podlahou je otočená ako je
naznačené (Obr. 28). uistite sa, aby voľnokol
otrenažéru nebolo vyššie v tejto pozícii, tak aby žiadne
otrasy alebo vibrácie nemohli spôsobiť jeho spadnutie.
Zložený trenažér by mal byť vždy opretý o stenu, čo
zabráni jeho spadnutiu.
POZNÁMKA: Pred uložením trenažéru týmto
spôsobom sa uistite, že je bezpečne zložený jeho
pohýbaním za horné madlo.

ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVANIE
• vyberte si takú kazetu, ktorá je v súlade s vašimi cieľmi a
úrovňou kondície:
1) Kazety s počtom zubov 11 až 23/25
sú doporučené pre profesionálnych športovcov a
amatérov, ktorí dokážu vyvinúť vysoký výkon.
2) Kazety s väčším počtom zubov, ako
12/ 13 až 27 /29, sú
a doporučené pre všetkých
ostatných cyklistov.
• Prevody by mali fungovať hladko po nainštalovaní
bicykla na trenažér. Príležitostne, môže by ť
nevyhnutné drobné nastavenie pre správne
fungovanie. V prípade otázok kontaktujte svojho
dílera pre správne fungovanie prevodov na trenažéry.

SK
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
ORECHU PRE CAMPAGNOLO
9/10/11 RÝCHLOSTNÚ KAZETU
• Pre výmenu originálneho orechu nainštalovaného
na trenažéry Kura za orech kompatibilný s
Campagnolo® 9/10/11 rýchlostnou kazetou
nasledujte tieto kroky:
1) Uvoľnite pravý adaptér na kazete 17mm kľúčom
(Obr. 29).
2)Odnímte podložku a orech z trenažéru Kura
~(Obr. 30).
3) Nasaďte orech kompatibilný s Campagnolo® kazetou a vymeňte podložku (Obr. 31 a Obr. 32).

iných vnútorných mechanických častí;
• uistite sa, že rýchloupinák je správne zaistený a plne
funkčný pred každým tréningom. UPOZORNENIE: tlak
vnútorného hnacieho remeňa je testovaný u každého
produktu Elite; nemeňte napätie v remeni, pretože
snímač výkonu musí byť kalibrovný s každou zmenou
jeho napätia.
• Napätie remeňa sa môže zmeniť po niekoľkých použitiach alebo po veľmi náročnom tréningu, v dôsledku
toho sa môže znížiť presnosť výkonu jazdca. V tomto
prípade je ptorebné zvýšiť napätie v remeni
nasledovne:

1) Odnímte hlavný krty trenažéru (Obr. 34).
2) Uvoľnite nastavovaciu skrutku jedným otočením,
tak aby ste mohli potom otáčať nastavovaciu maticu
4) Utiahnite príslušnú maticu použitím 17 mm kľúča
(Obr. 35).
s momentom 5 Nm (44in-lbs). Použite strednú silu
3) Otočte nastavovaciu maticu o polovicu otáčky pre správna utiahnutie matice konci.
ne utiahnutie remeňa (Obr. 36).
4) utiahnite nastavovciu maticu (bod 2) o jednu otáčku
• Nainštalujte kazetu na orech podľa ryhovania.
pre jej utiahnutie (Obr. 35).
5) Spustite prosces kalibrácie, ako je popísané v odseku
• Pre použitie kazety Campagnolo® 9/10 rýchlostnej
na strane 20.
alebo inej, ktorá využíva Campagnolo® štandard, je
6) Opakujte predchádzajúci postup, ak sú údaje
potrebné umiestniť podložku (Rif. B) na orech pre
stále nesprávne.
umiestnením kazety O
( br. 7).
7) Po skončení kaibrácie vráťte kryt trenažéru na miesto
(Obr. 37).
• Ak inštalujete 11 rýchlostnú kazetu
Campagnolo® alebo inú s Campagnolo® štandardom, UPOZORNENIE!: Uistite sa, že úprava napätia v
ujmiestnite kazetu na orech bez podložky. (Obr. 8) (Rif. remeni prebehla správne s oddelením technickej
pomoci Elite (Obr. 38). Porušenie tesnenia proti
B).
neoprávnenej manipulácii zneplatní záruku na
UPOZORNENIE! Pozorne nasledujte inštrukcie
produkt.
výrobcu kazety s ohľadom na špecifickú techniku
inštalácie, potrebu dodatočných podložiek alebo
uťahovaciu silu. POZNÁMKA: Kontaktujte svojho
UPOZORNENIA
predajcu, ak máte otázky ohľadom inštalácie alebo ak
neviete kazetu nainštalovať. Záruka sa nevzťahuje na
• Kura sa počas používania ohrieva. Počkajte, kým vychpoškodenia spôsobené na bicykli a/alebo trenažéry
ladne pre tým, než sa dotknete jednotky odporu.
nesprávnou inštaláciou kazety.
•Používajte trenažér tak, ako je popísané v manuály.
• trenažér nie je vybavený pohotovostnou brzdou.
• Kura bol bavrhnutý a vyrobený s ohľadom na maximálnu bezpečnosť užívateľa a/alebo tretích osôb, ale
ÚDRŽBA
osoby, deti a zvieratá by sa mali držať mimo trenažéru
počas jeho používania, aby nedošlo ku kontaktu s jeho
Kura si nevyžaduje žiadnu špeciálnu pravidlenú
pohyblivými časťami a bicyklom, čo by mohlo
údržbu, ale doporučuje sa nasledovné:
spôsobiť poranenie alebo poškodenie.
• Nedávajte prsty, ani cudzie predmety do priestorov
• Utrite rtenažér vlhkou handričkou po každom použi- trenažéru Kura, pretože tu je vysoké riziko
tí, aby ste predišli hromadeniu prachu a potu;
poškodenia trenažéru a/alebo vážne zranenie.
• nečistite ani neodmastňujte reťaz bicykla, ak je bicykel
nainštalovaný na trenažéry, pretože rozpúšťadlá by
mohli spôsobiť nezvratné poškodenie ložísk alebo

• Pred začiatkom tréningu, umiestnite trenažér na vhodné mniesto, mimo potenciálne nebezpečných
objektov (nábytok, stoly, stoličky...)
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SK
aby sa zabránilo náhodnému kontaktu.

BALENIE

•Trenažér môže používať len jeden jazdec v danom momente.
Ak je nutné posielať trenažér, precízne zabalenie je
• Maximálna hmotnosť jazdca je 113 kg / 250
nevyhnutné.
lb v súlade s normou EN 957-1 Class HC.
Zabaľte trenažér do jeho originálnej krabice. Počas
prepravy sa môže s balíkmi nešetrne zaobchádzať,
• Vždy si overte bezpečnosť a stabilitu bicykla na trenapreto nevhodné balenie môže spôsobiť trvalé
nažéry ešte pred použitím.
poškodenie. Na tento typ poškodenia sa nevzťahuje
• Žiadna z jeho častí nemá iné využitie, ako je primárne
záruka.
určené. Záruka nebude uplatnená, v prípade, že jednotka
POZNÁMKA: pred zaslaním trenažéru alebo jeho
bola otvorená alebo sa s ňou inak manipulovalo.
súčastí, kontaktujte vždy firmu Elite alebo
• Keďže nožičky sú vyrobené z mäkkého protišmykodistribútora. Všetky neohlásené zásielky budú
vého materiálu, môžu zanechať gumené stopy na
odmietnuté.
podlahe počas používania.
• Neskladujte trenažér na chladnom a vlhkom mieste.
Mohlo by to poškodiť jeho elektronické súčasti.
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SK
IINFORMÁCIE O LIKVIDÁCII PRODUKTU
1) V RÁMCI EU
Tento produkt je v súlade s nariadeniami EU 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE:

Y

N

SL
A

SLOVENSKY

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na zariadení alebo na obale znamená, že na konci
životnosti, musí byť produkt vyvezený oddelene od ostatného odpadu.
Preto na konci používania, musí jeho používateľ odovzdať zariadenie na na to určenom mieste
odlíšenom pre zber elektrického a elektronického odpadu, alebo vrátený predávajúcemu subjektu,
pri kúpe nového produktu obdobného typu.
Odovzdanie vyradeného zariadenia na špecializované zberné miesto na recykláciu, spracovanie a likvidáciu priateľskú k životnému prostrediu môže pomôcť predchádzať možným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a zdravie ľudí a podporuje obnovenie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je
zariadenie vyrobené.
Nevhodná likvidácia tohto produktu užívateľom bude sankcionovaná podľa platných nariadení.
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2) KRAJINY MIMO EU
V prípade, že chcete tento produkt zlikvidovať, prosím kontaktujte vaše miestne autority a spýtajte sa ich,
ako postupovať.
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ESPAÑOL
GARANTIE
DUTCH
ITALIANO
2.Von dem Garantieanspruch ausgeschlossen sind Schäden, die dem Hersteller GARANTIA
nicht zuzuschreiben sind, wie z. B. FahrlässigNeit und NachlässigNeit bei der
1.In overeenNomst met (rechts)artiNelnr 24 van  en CE richtlijn
Bedienung
und unsachgemässe Behandlung; Schäden, die durch Stösse 1.De acuerdo con el DL nº 24 de fecha 02/02/2002 \ con la directiva CE 1999/44,
1.In accordo al DL n. 24, del 02/02/2002 e alla direttiva CE 1999/44, ELITE
s.r.l.
ELITE s.r.l. garantiza el propio producto \ los materiales empleados por
geeftunELITE s.r.l. garantie op haar producten en componenten voor een per
verursacht
werden oder infolge von Wartungsarbeiten auftreten, die von nicht
garantisce il proprio prodotto e i materiali impiegati per un periodo di due
(2)
periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra.
autorisiertem Personal durchgeführt wurden; Transportschäden; normaler
anni dalla data di acquisto dello stesso.
van 2 jaar vanaf het moment van aanNoop.
Verschleiss. Der Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn der Einsatz des
2.Anulación de la JDUDQWtD: Por causas ajenas no imputables al fabricante
tales
3URGXNWHV nicht dem ZwecNe dient, wofür es hergestellt wurde, und dessen
2.Esclusione della garanzia: per cause diverse da quelle imputabili al costruttore,
2.Garantie
geldt niet voor defecten YHURRU]DDNW door redenen die nie
como negligencia \ mal trato durante el uso, robo, mantenimiento efectuado
Installation nicht gemäss den Anleitungen von ELITE srl durchgeführt wurde,
quali ad esempio negligenza o trascuratezza nell’uso, urti, manutenzioni operate
balastbaar zijn aan de IDEULNDQW, zoals nalatigheid of onzorgvuldigheid tijde
por personal no autorizado, daños de transporte, desgaste normal, etc. $GHPis,
wofür in jedem Falle jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden, die GLUHNW
da personale non autorizzato, danni di trasporto, normale usura. Determinano,
het JHEUXLN van het product., stoten/ botsen, handelingen gedaan door n
la JDUDQWtD queda anulada por una utilización diferente de aquella para la
abgelehnt wird.
inoltre, l’esclusione dalla garanzia: l’uso non appropriato allo scopo per cui RGHULQGLUHNWHQWVWHKHQN|QQWHQ,
è stato
 que
geautoriseerd c.q.onprofessioneel personeel, schade door transport
el producto ha sido concebido \ por la instalación \ montaje del mismo
no
realizzato il prodotto e l’installazione dello stesso non conforme alle istruzioni
normale
slijtage. Bovendien geldt er geen garantie door RQJHVFKLNW JHEU
siguiendo las instrucciones
3.ELITE srl ist für den Verlust oder die Beschädigung der 3URGXNWH während
fornite da ELITE s.r.l., per i quali, in ogni caso, si declina qualsiasi responsabilità
van het product, JHEUXLN van verNeerde instructie of observatie, 2RN als men
suministradas por Elite s.r.l. por lo que en cada caso se declina todo tipo
de
per eventuali danni che ne possano direttamente od indirettamente
are. deriv des Transportes zur +HUVWHOOHU¿UPD oder zu einer von ihr eingerichteten
JHEUXLNVDDQZLM]LQJ
voor wat betreft het installeren en JHEUXLN, aangegeven do
responsabilidad para eventuales daños que directa o indirectamente pudieran
Kundendienststelle, wo die 3URGXNWH repariert bzw. ersetzt werden, nicht
ELITE s.r.l., niet opvolgt, wordt er in geen geval garantie gegeven aan direct
verantwortlich.
3.Per i prodotti riparati o sostituiti presso la Casa Costruttrice o presso uno
dei
derivarse.
indirecte schade.
suoi Centri Assistenza, ELITE s.r.l. non è responsabile di eventuali smarrimenti o
4.Die Garantie darf nur beansprucht werden, wenn die “KUNDENDIENSTKARTE” 3.Para los productos reparados o sustituidos por la Casa Constructora3.In
danneggiamenti che avvengano durante il trasporto degli stessi.
o en
geval van reparatie en/ of vervanging van onderdelen gedaan door
sorgfältig in allen ihren Teilen ausgefüllt und der eventuellen Retourware
alguno de sus Centros de Asistencia, Elite s.r.l. no es responsable de eventuales
IDEULNDQW, of van een van onze geautoriseerde service centers, is ELITE s.r.
beigegeben
wird – zusammen mit dem Kassabeleg, de Rechnung oder sonstiger desperfectos o daños originados durante el transporte
4.Per usufruire del servizio di garanzia è necessario compilare attentamente,
e
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUVFKDGHRIYHUOLHVWLMGHQVWUDQVSRUW
Quittung,
per intero, la “CARTA DI ASSISTENZA AL CLIENTE” e di allegarla, assieme
ad una die vom VHUNlXIHU ausgestellt wurde (darauf müssen Name und
de los mismos.
Anschrift des VHUNlXIHUV sowie das Anschaffungsdatum NODU ersichtlich sein).
copia dello scontrino ¿VFDOH o altro documento probante rilasciato dal venditore,
4.Om voor garantie in DDQPHUNLQJ te Nomen is het van groot belang om a
FHKOWHLQHVGHUKLHUDQJHIKUWHQ'RNXPHQWe, verfällt der Garantieanspruch.
che riporti il nominativo dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita,
4.Para hacer uso del servicio de JDUDQWtD es necesario cumplimentar atentamente
gegevens op de ‘CUST20(5 ASSISTANCE CARD’ in te vullen. Deze moet
all’eventuale reso. La mancanza di uno dei suddetti documenti determina
\ en su totalidad la “CARTA DE ASISTENCIA AL CLIENTE” \ de adjuntarla
al aanNoopbon of bewijs, geteNend door de
met een
5.Alle vom Konsumenten auf der “KXQGHQGLHQVWNDUWH” angeführten Informationen
l’esclusione dalle condizioni di garanzia.
producto, junto a una copia de la factura u otro documento MXVWL¿FDWLYR emitido
verNoper met de gegevens van het product, de aanNoopdatum en bedrijfsna
werden laut den im Gesetz Nr. 675 vom 31.12.1996 festgeschriebenen Normen
por el vendedor en el que se haga constar el nombre \ dirección del mismo
DVt worden. Garantie is niet PRJHOLMN bij het ontbreNen van een van de
verstuurd
behandelt.
5.Tutte le informazioni fornite dal consumatore e riportate nella “Carta
di
como la fecha en la cual ha sido efectuada la venta.
documenten.
assistenza al cliente” verranno trattate in accordo alla norma di cui alla legge
6.Für den Fall, daß die dem 3URGXNW beiliegende 'RNXPHQWDWLRQ eine Zeichnung 5.Todas las informaciones suministradas por el consumidor e indicadas5.Alle
31/12/1996 n°675.
en lainformatie, gegeven door de Noper op de ‘CUST20(5 ASSISTANCE
des 3URGXNWHV umfasst, sind die fehlerhaften oder nicht IXQNWLRQLHUHQGHQ
“Carta de Asistencia al cliente”VHUiQWUDWDGDVFRQIRUPHDODQRUPDWLva incluida
wordt behandeld volgens (rechts)artiNelnr. 675 vDQ
Bestandteile, die Gegenstand der 5HNODPDWLRQ sind, zu Nennzeichnen, indem die HQODOH\Q
6.Qualora, tra la documentazione allegata al prodotto, sia presente un disegno
Die
del prodotto in oggetto, indicare le parti difettose o malfunzionanti oggettoQXPPHULHUWHQ.UHLVHDXIGHU=HLFKQXQJHQWVSUHFKHQGDQJHNUHX]WZHUGHQ
del
6.In het geval er een document aanwezig is bij het product met een technisc
Zeichnung ist dann der “KUNDENDIENSTKARTE” beizugeben.
reclamo contrassegnando con una croce i bollini numerati presenti sul disegno.
6.Cuando, entre la documentación que acompañe al producto, HVWp presente
un waar u een indicatie op NXQW aangeven wat er defect is, moet
teNening,
Allegare quindi il disegno alla “CARTA DI ASSISTENZA AL CLIENTE”.
diseño del mismo, indicar las partes defectuosas o mal funcionantes motivo
de
het corresponderende
nummer aangeven. De teNening moet samen met
7.ELITE srl behält sich das Recht vor, die eigenen 3URGXNWH  ohne VRUDQNQGLJXQJ la reclamación, marcando con una cruz los cuadros numerados presentes
en el
‘CUST20(5
ASSISTANCE CARD’ card opgestuurd worden
WHFKQLVFKXQGRSWLVFK]XYHUEHVVHUQ
7.Elite s.r.l. si riserva il diritto di apportare PRGL¿FKH tecniche ed estetiche
ai
diseño. Adjuntar por tanto el diseño a la “CARTA DE ASISTENCIA LA CLIENTE”.
propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso.
7.ELITE heeft het recht om technische en uiterlijNe PRGL¿FDWLHV bij haar produc
GARANTIE
FRANÇAIS
7.Elite s.r.l. se reserva el derecho de aportar PRGL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ deaan
diseño
te brengen, zonder enige verplichte aanNondiging.
ZÁRUKA
SLOVENSKY
a sus productos sin previo aviso.
1.Dans le respect des normatives de la &RPPXQDXWp (XURSpHQQHs, ELITE s.r.l.
garantit les propres produits et les PDWpULDX[ HPSOR\pV pour une SpULRGH de GHX[
1.3RGĐD]iNRQDþ. 24 z 02/02/2002 a CE smernice 1999/44,
DQV  jSDUWLUGHODGDWHG¶DFKDWGHFHOXLFL
ELITE s.r.l. JDUDQWXMH]iUXNXQDVYRMHSURGXNW\DNRPSRQHQW\SRþDV
SRXåtYDQLDYGĎåNHURNRYRG]DN~SHQLD.
2.([FOXVLRQV de la garantie: les GpIDXWV des produits ELITE S.r.l. FUppV par des
2.=iUXNDMHQHSODWQiSUH]iYDG\QHXSODWQLWHĐQpXYêUREFXNWRUêFKSUtþL causes diverses de celles imputables au constructeur, comme par H[HPSOH la
QpJOLJHQFH ou le mauvais traitement du produit durant son utilisation, chocs,
QRXMHQHGEDQOLYRVĢDOHERQHRSDWUQRVĢSULSRXåtYDQt SURGXNWXQiUD]
~GUåEDY\NRQDQiQHDXWRUL]RYDQêPL osobami, SRãNRGHQLDVS{VREHQp RSpUDWLRQV de manutention HIIHFWXpHV par des personnes non DXWRULVpHs,
/Meno
prepravou, QRUPiOQH opotrebenie. =iUXNDMHQHSODWQiDMYSUtSDGHQH transport, usure normale. 'pWHUPLQHQW pJDOHPHQW O¶H[FOXVLRQ de la garantie :
VSUiYQHKRSRXåLWLDSURGXNWX, Q H G R G U å D Q L D LQãWUXNFLt, RE]YOiãĢ
O¶XWLOLVDWLRQQRQDSSURSULpHjODGHVWLQDWLRQSRXUODTXHOOHOHSURGXLWDpWpUpDOLVp
/Adresa
XSR]RUQHQtRKĐDGRP LQãWDOiFLH a SRXåLWLD GRSRUXþHQêFKILUPRX ELITE et une installation non conforme DX[ instructions fournies par ELITE s.r.l., et pour
VUO]DNWRUpQHQHVLH]RGSRYHGQRVĢYSUtSDGHDNpKRNRĐYHNSRãNRGHQLD. lesquels de toute manière, l’on GpFOLQH toute UHVSRQVDELOLWp pour G¶pYHQWXHOV
GRPPDJHVTXLSHXYHQWHQGpULYHUGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQW
9SUtSDGHSRUXFK\NRQWDNWXMWH9iãKRSUHGDMFX
3.9SUtSDGHRSUDY\DOHERYêPHQ\ SURGXNWX XYêUREFX DOHERYDXWRUL]R
vanom centre, fa. ELITE s.r.l. QLHMH]RGSRYHGQi]DVWUDW\DOHERãNRG\ 3.Pour les produits UpSDUpV ou UHPSODFpV par le fabricant ou par un de ses
VS{VREHQpSUHSUDYRX
Centres d’Assistance, ELITE s.r.l. n’est pas responsable n’est de pertes pYHQWXHOOHV
ou dommages intervenus durant le transport.
4.3UHY\XåLWLH]iUXþQpKRVHUYLVXMHQHY\KQXWQp Y\SOQLĢYãHWN\~GDMH
v ³=È58ý120/,67(”]DVODQRPYSUtSDGHSRUXFK\ VSROXVGRNODGRP
4.Pour EpQp¿FLHU du service de garantie, il est QpFHVVDLUH de remplire
RN~SH Y\VWDYHQêPSUHGDMFRPVXYHGHQtPMHKRPHQDGiWXPXSUHGDMD complètement et avec SUpFLVLRQ, la “BON DE GARANTIE DU CLIENT” et de le
=iUXNDMHQHSODWQiYSUtSDGHQHSUHGORåHQLDMHGQpKR]WêFKWRGRNODGRY joindre au produit rendu, avec une copie du reçu de caisse ou
tout autre document UHOkFKp par le vendeur, indiquant le nom de ce dernier et
la data à laquelle a pWp HIIHFWXpH la vente. L’absence de l’un de ces documents
/1i]RYSURGXNWX
5.6RYãHWNêPLLQIRUPiFLDPLGRGDQêPL]iND]QtNRPQD³=È58ý120
GpWHUPLQHUDO¶H[FOXVLRQGHVFRQGLWLRQVGHJDUDQWLe.
LISTE” EXGHQDORåHQpSRGĐD]iNRQDþ. 675 z 31/12/1996.
5.Toutes les informations fournies par l’utilisateur et UHSRUWpHV sur le « bon de
/.yGSURGXNWX
garantie du client » seront WUDLWpHV en plein accord avec les normes LQGLTXpHV par
6.9SUtSDGHåHVSURGXNWRPMHGRGDQêWHFKQLFNêUR]SLV YêNUHV 
la loi du 31/12/1996 n°675.
R]QDþWH SRUXFKRY~DOHERQHIXQNþQ~þDVĢ þtVORYSRSLVH 
9êNUHVSRWRPSULORåWHN³=È58ý120/,678” .
6.Si par hasard, dans la documentation jointe au produit rendu, pWDLW SUpVHQW
/2SLVSRUXFK\
un dessin ¿JXUDQW le produit en objet, indiquer les parties GpIHFWXHXVHV ou qui
ne fonctionnent pas bien et qui font objet de la UpFODPDWLRQ, indiquant avec une
7.ELITE s.r.l. si UH]HUYXMHSUiYDQDWHFKQLFNp a GL]DMQRYp PRGL¿NiFLH
FURL[ les bulles QXPpURWpHV SUpVHQWHV sur le dessin. Joindre le dessin au “BON
VYRMLFKSURGXNWRYEH]XSR]RUQHQLD
DE GARANTIE DU CLIENT ”.
/'iWXP]DN~SHQLD GRNODGRN~SH

=È58ý1é/,67
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GARANZIA

DEUTSCH
7.ELITE s.r.l. se UpVHUYH le droit d’apporter des PRGL¿FDWLRQV techniques ou
HVWKpWLTXHVjVHVSURSUHVSURGXLWVVDQVDXFXQHREOLJDWLRQGHSUpDYLV
.
1.Firma ELITE srl garantiert  gemäß Gesetzesverordnung Nr. 24 vom 02.02.2002
und (*5LFKWOLQLH  das eigene 3URGXNW und die für die Herstellung
desselben verwendeten 0DWHULDOLHQ für einen Zeitraum von zwei Jahren ab
Anschaffungsdatum.
GARANTIE
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