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Dziękujemy za zakup trenażera Bkool. Życzymy, aby twoje doświadczenie było w pełni satysfakcjonujące i że jesteś częścią 

rozległej społeczności Bkoolerów. 

Aby użyć trenażera Bkool Pro2, podłącz do sieci elektrycznej, konieczne jest, aby dopasować trenażer symulator Bkool 

Indoor aby odblokować. 

. 

Więcej informacji znajduje się w punkcie 6 . 

1. KOMPONENTY 

 

Wałek z ramą 

  

 

USB ANT + 

 

Śruba 

  

 

Zasilacz 

http://www.bkool.com/help/viewArticle?categoryId=3159&articleId=4097&sectionName=trainer#pro2-6


 

Wsparcie przedniego koła 

 

Szybkie zamykanie 

2. REJESTRACJA 

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w bkool.com, zrób to teraz. Będziesz potrzebować tego samego adresu e-mail i hasła do 

rejestracji, aby uzyskać dostęp do symulatora Bkool. 

3. AKTYWUJ SWOJĄ KUPON 

Jeśli masz kupon rabatowy na Bkool Premium, nadszedł czas, aby go aktywować. Wpisz swój kod w sekcji kuponów w 

sklepie . 

Jeśli kupiłeś  trenażer na Bkool.com. 

W takim przypadku nie powinieneś nic robić. Twoja subskrypcja Premium jest aktywowana automatycznie po dokonaniu 

zakupu. 

4. WYŚWIETL SYMULATOR WEWNĘTRZNY BKOOL 

Zrób to z obszaru pobierania bkool.com. Symulator jest kompatybilny z komputerami PC, Mac i tabletki (iOS i Android). 

5. MONTAŻ 

Zamontuj swój sprzęt Bkool. Zrób to zgodnie z ilustracjami, które masz na tej stronie. 

5.1 

 Zmień szybkie zamykanie tylnego koła, na szybkie zamykanie, który znajduje się w pudełku. 

 

5.2 

http://store.bkool.com/module/bkoolrecurring/checkcoupon
http://store.bkool.com/module/bkoolrecurring/checkcoupon
http://www.bkool.com/es-ES/ciclismo-indoor


Połącz trenażer z ramą, zapewniając prawidłowe zamocowanie. 

 

UWAGA! Aby przesunąć trenażer, musisz oddzielić ją od podstawy. 

 

5.3 

Włóż śruby C ramy i zamocuj uchwyt A do dokręcania, jak pokazano na zdjęciach. Dostosuj je po założeniu roweru. 



 

5.4 

Umieść tylne koło między ramionami rolki i wyreguluj śruby C, aby je przybliżać, dopóki nie zostanie przytrzymana i 

wyśrodkowana na walcu. Użyj uchwytu do dokręcania A, aby uzyskać ostatnie dokręcenie i pewny chwyt. Ustaw 

przeciwnakrętki B w kierunku ramy, aby zapobiec poluzowaniu. 

 



5.5 

Umieść przednie koło na podporze. 

 

5.6 

Podłącz trenażer do sieci. Umieszczona dioda z tyłu zapali się. 

 

5.7 

Pamiętaj, że istnieje możliwość przedłużenia ramion dla lepszej stabilności. 

 
6. ODBLOKUJ I DOPASUJ SWÓJ TRENAŻER  Z SYMULATOREM 



Aby użyć trenażera Bkool Pro2, podłącz do sieci elektrycznej, konieczne jest, aby dopasować trenażer symulator Bkool 

Indoor aby odblokować. 

Pobierz symulator z sekcji pobierania Bkool.com i zainstaluj go na dowolnym kompatybilnym komputerze lub tablecie. 

Po zainstalowaniu symulatora wykonaj następujące kroki, aby dopasować wałek: 

ANT +: 
Podłącz antenę ANT + USB do swojego komputera lub tabletu, jeśli ją masz. Jeśli nie jest dostępna, parowanie nastąpi przez 

Bluetooth (patrz następny akapit). 

Otwórz symulator za pomocą swojego konta użytkownika.  

Trenażer zostanie sparowany automatycznie . ( musi być podłączone do sieci energetycznej). 

Jeśli masz więcej niż jeden TRENAŻER: 

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, i pojawi się lista wykrytych urządzeń, w tym trenażera.  

Kliknij ikonę + po prawej, aby wybrać trenażer Bkool Pro2. 

 

Bluetooth: 
Wstępnie dopasuj rolkę do komputera przez Bluetooth (tylko w przypadku Windows). 

Otwórz symulator za pomocą swojego konta użytkownika.  

Trenażer zostanie sparowany automatycznie . ( musi być podłączone do sieci energetycznej). 

Jeśli masz więcej niż jeden walec: 

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, a pojawi się lista wykrytych urządzeń, w tym trenażer.  

Kliknij ikonę + po prawej, aby wybrać trenażer Bkool Pro2. 

Po dopasowaniu rolka zostanie odblokowana i gotowa do użycia , zarówno z symulatorem Bkool Indoor, jak i z innymi 

symulatorami i kompatybilnymi urządzeniami. 

http://www.bkool.com/es-ES/ciclismo-indoor


 

Aby wprowadzić zmiany w parowaniu, możesz przejść do menu Ustawienia >> Połącz moje urządzenia. 

Powinieneś wiedzieć, że jeśli twój trenażer Bkool jest połączony przez Bluetooth Smart z symulatorem Bkool i 

spróbujesz połączyć go za pomocą Bluetooth Smart z innym urządzeniem (komputerem lub tabletem), które korzysta z 

tej technologii, nie będziesz w stanie tego zrobić. 

Podobnie, jeśli Bkool jest podłączony do innego urządzenia Smart Bluetooth nie pojawi się jako widoczny na 

symulatorze Bkool i nie można powiązać go przez Bluetooth . 

Jeśli chcesz dopasować trenażer Bkool symulatorze z innym urządzeniem w czasie, należy to zrobić poprzez ANT + (jeśli 

drugie urządzenie obsługuje). 

7. PAROWANIE INNYCH URZĄDZEŃ 

Symulator Bkool jest kompatybilny z dowolnym urządzeniem ANT + lub Bluetooth Smart z mocą, prędkością, kadencją lub 

pulsem. 

Pamiętaj, że te urządzenia nie są zawarte w sprzęcie Bkool. 

Aby sparować urządzenia, muszą znajdować się w pobliżu komputera lub tabletu. Ponadto musisz je aktywować, aby były 

wyświetlane na ekranie. Wykonaj czynności opisane powyżej w sekcji 6, ale szukając odpowiedniego urządzenia 

8. UTRZYMUJ SWÓJ TRENAŻER I AKUMULATOR ZAKTUALIZOWANY 

Aby poprawić komfort użytkowania, Bkool nieustannie aktualizuje oprogramowanie swojego trenażera i 

symulatora. Aktualizacje są bezpłatne. Po otwarciu symulatora wskaże kroki, które należy wykonać, aby zaktualizować 

oprogramowanie. 

9. SYMULATOR BKOOLA 

Treść symulatora jest najbardziej rozbudowana na rynku: pozwala podróżować własnymi trasami lub dowolną trasą na 

planecie. Możesz również pedałować ze swoimi przyjaciółmi, bez względu na to, gdzie się znajdują. Te trasy mogą być w 2D, 

3D, rzeczywistym wideo i mapie. Zobaczysz cały czas przebytego profilu i wartości takie jak odległość, czas, moc, prędkość i 

nachylenie. Twórz i uczestnicz w zespołach, ligach i rankingach. Rywalizuj z prawdziwymi lub wirtualnymi 

rowerzystami. Ograniczasz. Należy pamiętać, że wiele z tych funkcji jest bezpłatna, ale inne mogą wymagać subskrypcji 

premium, którą należy wypożyczyć na stronie bkool.com. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Pomoc> Symulator" na naszej stronie internetowej. 

10. KORZYSTANIE Z GÓRSKICH ROWERÓW 



Nie ma problemu z używaniem MTB, ale zalecamy, aby wymienić oponę na gładką. W ten sposób unikniesz nadmiernego 

hałasu. 

Trenażer Bkool, dzięki ramie uchylnej, jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi średnicami kół, w tym oczywiście z MTB 

26, 27,5 lub 29 ". 

Musisz użyć jednego z naszych kompatybilnych zamknięć szybkich ( zobacz Szybki FAQ ) i gładkiej (szosowej) opony, 

aby uniknąć nadmiernego hałasu. Nasi użytkownicy MTB zwykle mają w domu trzecie koło z gładką oponą do ćwiczenia 

Bkool i nie muszą zmieniać opony. Jeśli wejdziesz na naszą stronę, zobaczysz, że istnieją grupy składające się wyłącznie z 

użytkowników MTB i udostępniają trasy, programowe sesje dla wielu graczy na MTB itp. 

11. BKOOL.COM 

Jego użycie jest bezpłatne. Podczas zawierania danych osobowych musisz się zarejestrować i uzyskać dostęp za pomocą 

adresu e-mail i hasła. Strona Bkool oferuje wiele możliwości. Oto przykłady tego, co można znaleźć w niektórych sekcjach: 

• • Sekcja " Sesje ": twórz i programuj swoje sesje. 

• • Sekcja " Moja aktywność ": konsultuj i analizuj sesje, które robisz. 

• • Sekcja " Udostępnij ": włącz się w społeczność Bkool, dołącz do grup, uczestnicz w ligach, sprawdź ranking. 

Po zakończeniu sesji, po kliknięciu przycisku "Zapisz", wszystkie dane z twojego ćwiczenia zostaną przesłane do bkool.com, 

gdzie możesz je przejrzeć, kiedy tylko chcesz. 

12. CO ZROBIĆ, JEŚLI ... 

Symulator nie wykrywa trenażera. Sprawdź, czy trenażer jest podłączony do sieci elektrycznej, dioda LED musi 

świecić. Jeśli korzystasz z systemu Windows, trenażer musi być podłączona przez Bluetooth do komputera przed 

synchronizacją z symulatorem. Sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony. Jeśli używasz połączenia ANT +, USB ANT + 

musi być podłączony do komputera lub tabletu. 

Nie wykrywa urządzenia. Urządzenie musi być aktywne. Aby wykryć czujnik tętna, musi być dobrze umieszczony na klatce 

piersiowej. Aby wykryć czujnik kadencji, musisz pedałować. USB ANT + musi być podłączony do komputera lub tabletu. 

Nie możesz wejść do symulatora. Sprawdź, czy poprawnie wprowadzasz swój adres e-mail i hasło, których używasz w 

bkool.com. Sprawdź, czy masz dostęp do Internetu i czy twój program antywirusowy lub zapora sieciowa nie zapobiegają 

łączeniu się symulatora z Internetem. 

Pomoc Jeśli masz jakieś pytania, przejdź do sekcji pomocy na bkool.com/help. 

Podręczniki i filmy wideo. Na stronie bkool.com/help znajdują się podręczniki i filmy symulatora i trenażera. 

13. OSTRZEŻENIA OCHRONNE I 

Podczas używania trenażera tylne koło roweru obraca się z dużą prędkością. W żadnym wypadku Ty i żadna inna osoba 

nie powinna mieć z nim kontaktu. Bądź szczególnie ostrożny gdy w pobliżu są dzieci i zwierzęta domowe 

Nie demontuj trenażera Bkool w przypadku awarii. Podczas manipulowania może spowodować porażenie prądem. 

Upewnij się, że trenażer jest idealnie przymocowany do ramy. Jeśli nie zostanie prawidłowo zamocowany, może się 

rozłączyć i spowodować upadek użytkownika. 

Podłączenie do sieci elektrycznej. Poprawnie łączy transformator z siecią i gniazdem trenażera. Instalacja elektryczna musi 

być zgodna z wymogami prawa lub regulacjami ustanowionymi w kraju, w którym jest używany. Baza połączeń z siecią 

energetyczną powinna być łatwo dostępna. 

Użyj oryginalnych części zamiennych. Jeśli obecny transformator jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na część 

zamienną dostarczoną przez Bkool lub serwis posprzedażny. 

Czyszczenie Do czyszczenia trenażera używaj szmatki zwilżonej wodą lub nieagresywnych środków czyszczących. Zawsze 

czyść go, gdy jest odłączony od sieci elektrycznej. Zapobiegaj przedostawaniu się środków czyszczących do wnętrza 

jednostki oporu. 

http://www.bkool.com/help/viewArticle?categoryId=3159&articleId=3251&sectionName=trainer


Przesuwanie trenażera. Zachowaj ostrożność podczas przesuwania trenażera. Ruchome części mogą się poruszyć i 

zmiażdżyć palce, dłonie lub inne części ciała. Aby przetransportować trenażer, zdemontuj go i złóż. 

14. OSTRZEŻENIA OCHRONNE II 

Użytkownicy, którzy mogą korzystać z trenażera.  Trenażer jest przeznaczony wyłącznie dla osób o wszystkich fizycznych, 

zmysłowych i mentalnych umiejętnościach niezbędnych do wykonywania wysiłku związanego z uprawianiem 

sportu. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem, jeśli masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania aktywności fizycznej 

wymagającej użycia trenażera.  Wciąż spełniający powyższe wymagania, musisz mieć wystarczające doświadczenie lub 

wiedzę, lub otrzymać odpowiednie wskazówki, aby korzystać z tego sprzętu sportowego. 

Użytkownicy, którzy NIE MOGĄ używać trenażera. Trenażer pod żadnym pozorem nie jest przeznaczony dla osób o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych. Nie jest on również przeznaczony dla dzieci. Trenażer 

powinno trzymać się z daleka od tej grupy ludzi. 

Zalecenia zdrowotne. Jeśli przed lub w trakcie wysiłku nie jesteś w doskonałej formie fizycznej lub jesteś słaby, i czujesz 

dyskomfort, ból lub ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, przyśpieszone tętno lub nieregularne, powstrzymaj się 

od korzystania z trenażera. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem. 

15. GWARANCJA 

BKOOL SL oferuje Gwarancja 2 lata od daty zakupu. PODCZAS Skuteczność BKOOL SL gwarantuje, że trenażer 

jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. BKOOL SL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM 

WYPADKU za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem niniejszego produktu. 

Aplikacja Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela oraz trenażera zakupionych za pośrednictwem 

autoryzowanych punktów sprzedaży lub sklepów. 

Ograniczenie i anulowanie gwarancji. Przyczyny, których nie można przypisać producentowi, są wyłączone z 

gwarancji. Gwarancja nie obejmuje części, które zostały zużyte podczas normalnego użytkowania trenażera. Nie obejmuje 

również szkód spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe użycie, niewłaściwą opiekę, zaniedbanie. Gwarancja jest 

nieważne, gdy: (1) trenażer został użyty do innych  celów, dla których nie jest przeznaczony, (2), gdy nie zostały  wykonane 

instrukcje montażu i konserwacji, (3), gdy trenażer był naprawiany lub podjęto próbę naprawy, przez nie oficjalną słóżbe 

techniczną Bkool SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby zostać uzyskane 

bezpośrednio lub pośrednio. 

Pomoc techniczna W bkool.com znajdziesz informacje o tym, jak uzyskać pomoc techniczną w spersonalizowany 

sposób. Możesz również skontaktować się z nami poprzez e-mail info@bkool.com Pamiętaj, że musisz przedstawić dowód 

zakupu z datą wydrukowania, zachowaj dowód zakupu. 

1. Problem z komunikacją 

- sprawdź trenażer w przypadku Bkool Pro2/Bkool Go   – czy Leda na silniku  świeci (nie mruga). 

Proponujemy 

- usunąć/wyłączyć  wszystkie urządzenia (wireless) bezprzewodowe w pobliżu  trenażera, urządzenia typu: mysz 

komputerowa, głośniki, słuchawki, telefon, nianie elektryczną  itp. 

- zmienić ANT+(antena) w inne wejście w PC USB 

- w 90%poprawia sile sygnału  użycie przedłużki USB (50cm-100cm) 

 

- połączyć kablem, ruter bezpośrednio z komputerem w celu ustawienia bezpośredniego kanału.( czasem ANT+ pracuje na tej 

samej częstotliwości co ruter. ) 

  

2. W przypadku głośnej pracy 

- sprawdzić ciśnienie w oponach, dostosuj ciśnienie zgodnie z zaleceniem na oponie. 



KONTAKT  

Bkool, SL CIF: B 98125024.  

Adres: San Joaquín 3, 28231 Las Rozas - Madryt.  

HISZPANIA info@bkool.com 

 


