
Inštalácia HACtronic a InterFace s USB pripojením. 
 

Návod na inštaláciu. 
 
Inštalácia. 
Vďaka „PLUG&PLAY“ je inštalácia software veľmi jednoduchá. Jednoducho sa nechajte viesť inštrukciami na obrazovke PC.  
Upozornenie : malé rozdiely medzi jednotlivými Windows verziami môžu viesť k malým rozdielom v inštalácii. 
 
Postup inštalácie:  

- zapnite PC 
- zapojte USB konektor interface do voľného USB portu na PC 
- operačný systém vás upozorní na nový hardware, spustí sa inštalačný program a hľadanie najvhodnejšieho driveru pre interface 
- otvorí sa okno pre voľbu driveru. Zvoľte „Search for the best driver for the device“ a „Indicate a position“ . Vložte CD ROM do PC  

a potvrďte  „NEXT“. 
- Ak je potrebné, sledujte ďalšie inštrukcie 
- v budúcnosti keď pripojíte interface do PC potrebný driver bude zvolený automaticky 

 
Špeciálny prípad pre WINDOWS XP : 

- keď je inštalácia driveru dokončená neodpojte interface z PC, ale nechajte dáta plynúť ďalej 
- Windows XP vás požiada uskutočniť novú inštaláciu – sledujte inštrukcie na PC 
- len po tejto novej inštalácii ,budete môcť následne používať interface ,ako obvykle  

 
Kontrola inštalácie : 
Pomocou hardware manager si môžete skontrolovať ,či inštalácia driveru pre USB interface bola úspešná. 

- pripojte USB konektor do voľného portu na PC  
- kliknite na „START“ na ľavej spodnej strane obrazovky 
- zvoľte „Settings“ a „System control“ 
- dvojitým kliknutím na ikonu „System“ otvoríte :Device manager“ 
- otvorte podsúbor „ Connections (COM and LPT)“ 
- ak bola inštalácia úspešná , nájdete tu prístup „USB Serial Port (COMX)“ 

 
Pre bezpečné pripojenie : 

- pripojte USB konektor InterFace do voľného portu na PC  
- kliknite na „START“ na ľavej spodnej strane obrazovky 
- zvoľte „Ovládací panel“(Settings) a následne „Systém“  
- dvojitým kliknutím na ikonu „System“ otvoríte nové okno, kde kliknite na záložku „Hardwear“ 
- kliknite na tlačidlo „Správca zariadení“ (Manager devices) 
- otvorte podsúbor „ Connections, alebo PORTS (COM & LPT)“ 
- dvojklik na pripojenie „USB Serial Port (COMX)“ 
- otvorí sa súbor (okno) „Communications port“ 
- kliknite na „Nastavenie portu“ alebo „Protocol“ a následne kliknite na tlačidlo „Spresniť“ (Extended) 
- kliknite OK ak je kolónka „FIFO“ zapnutá, ak nie tak ju zaznačte a potom potvrďte 
- ak je to potrebné tu môžete nastaviť číslo virtuálneho COM portu pre interface (neskôr potrebné zadať v programe Hactronic a CicloTour 

v nastavení interface „Settings interface“)  
- zatvorte všetky okná potvrdením OK 

 
Inštalácia softwaru: 
Priložené CD alebo viac , obsahuje inštalačný program ,ktorý robí inštaláciu veľmi jednoduchú. Musíte len sledovať príkazy na obrazovke. 

- vložte CD do PC 
- kliknite na „START“ na ľavej spodnej strane obrazovky, v menu zvoľte „Spustiť“ (Run) alebo „Hľadať“ (Search) 
- kliknite na ikonu CD Rom. Otvorí sa zoznam súborov. 
- zvoľte program - zložku ,ktorú chcete inštalovať a otvorte dvojitým kliknutím 
- pre program CICLO Tour kliknite na ikonu „CicloTour-Setup“ 
- pre program Ciclo Trainer kliknite na ikonu „Setup“, potvrďte „open file“ 
- inštaláciu spustíte kliknutím na „OK“ 
- sledujte inštrukcie na monitore, vyhýbajte sa individuálnym nastaveniam 
- na konci inštalácie je možné program ihneď spustiť, alebo ukončiť inštaláciu bez spustenia 
- inštalované súbory môžete nájsť v menu „Start“ a „Programy“ (Programs) a inštalovať si ikony na plochu 

 
Prenos dát do PC: 
Spustite program HacTronic, alebo CicloTour, kliknite na symbol hodiniek na hornej lište. Pripojte interface s HAC4/HAC 5/CM 8.X do PC a nastavte 
hodinky na prenos dát do PC (pozri manuál k prístroju). Keď je na displeji prístroja zobrazené „PC“, spustite prenos dát, podľa manuálu zariadenia. 
Na prístroji a na PC ( s menším opozdením ) sa spustí percentuálne odpočítavanie prenesených dát. Po skončení prenosu dát do PC sa prístroj prepne 
do normálneho operačného módu. Prenesené dáta si prezriete po stlačení ikony „SHOW RAW DATA“ na vrchnej lište. 
 
Návod / pomoc : 
Každý Ciclosport program obsahuje pomocné funkcie (pomocník). Tieto funkcie vám ľahko pomôžu keď si neviete radu s programom a odpovedia na 
množstvo možných otázok. Pomocníka ľahko nájdete v každom menu Ciclosport programu.  
 
Registračný kód : 
Pred prvým použitím programu Ciclo Tour, alebo Ciclo Trainer , musíte zadať registračný kód, ktorý je pribalený k CD. V prípade straty kódu alebo 
zadania niekoľkých nesprávnych kombinácii kontaktujte HOT LINE  na ciclo-service@ciclosport.de alebo dovozcu. Lístok z kódom si starostlivo 
uschovajte. 
 
 
Dovozca pre Slovensko : SK-PROFI BIKE s.r.o., 048/4151001, info@skprofibike.sk , www.skprofibike.sk 
 

 


