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SK
AKO POUŽÍVAŤ ANT+™ USB
ÚVOD
Tento trenažér je vybavený ANT+™ USB. USB po
zapojení umožňuje bezdrôtové pripájanie k zariadeniu
ANT+™.
• USB je kompatibilné so zariadeniami Windows,
Mac a niektorými Android zariadeniami, ale nemôže
byť použité ako pamäťové zariadenie.
• Po zapojení USB do PC a nainštalovaní ovládačov,
PC dokáže komunikovať s trenažérom a PC dokáže
prijímať rýchlosť, kadenciu a výkon a vysielať
informácie o odpore. Tiež dokáže prijímať údaje zo
zariadení ako hrudný pás a dodatočné zariadenia s
ANT+™. (
)
Tento ANT+™ USB je kompatibilný s:
• Elite Real Softvérom pre Windows počítače.
• Eite My E-Training aplikáciou nainštalovanou
na zariadení s Android (s použitím OTG adaptéru
dokáže byť zariadenie použité ako USB HOST).
• Každý softvér, ktorý vyžaduje ANT+™ USB pre
fungovanie (ako je Zwift, TrainerRoad, PerfPro,
Maximum Trainer a niekoľko ďalších).

INŠTALOVANIE DRIVEROV
VO WINDOWS
Aktuálne operačné systémy nainštalujú ovládače
automaticky po zapojení ANT+™ USB do jeho
portu.
Ak tento automatický postup zlyhá, ovládače je
potrebné nainštalovať manuálne.
Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:
• Zvoľte Ovládací panel a kliknite na "Správca zariadení".
• Zobrazí sa okno.
• Zväčšite na "otstatné zariadenia" (tUSB musí byť
stále vložené v USB porte v PC)(Obr.1)
• Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte
"Aktualizovať softvér ovládača" (Obr. 2)
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• Potvrďte "Automaticky hľadať aktualizáciu softvéru ovládača" (Obr. 3)
• Počkajte na dokončenie inštalácie ovládača.
Ak počítač nenájde žiadne kompatibilné ovládače:
• Stiahnite ich zo stránky Elite.
• Zvoľte Správca zariadení a “Aktualizácia softvéru ovlá
dača" (Obr. 2)
• Zvoľte “Prehľadávať môj počítač pre softvér ovládača"
(Obr. 4)
• Zvoľte priečinok, kam ste stiahli súbory ovládača
(Obr. 5).
• Kliknite na OK a počkajte na nainštalovanie.
• Teraz je USB pripravené na použitie.

RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Softvér nenaíta USB:
• Uistite sa, že USB je zapojené do portu správne.
• Uistite sa, že ovládače sú nainštalované sprváne,
ak je potrebné, preinštalujte ich.
Odnímte USB a zapojte ho päť; ak je potrebné,
zmeňte USB port.
• Uistite sa, že nie sú žiadne iné aplkácie, ktoré by využívali
ANT+™ USB a ktoré spôsobujú rušenie.
Ak to je ten prípad, deaktivujte ich v Správcovi úloh.

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:
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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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