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Návod k použití je součástí tohoto produktu. Obsahuje 
důležité informace o bezpečnosti, montáži a likvidaci. 
Před použitím výrobku se seznamte se všemi 
provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek 
používejte pouze podle popisu a pro specifikované 
oblasti použití. Při předání produktu třetím osobám 
předejte všechny dokumenty. Abyste zabránili 
omrzlinám, vždy používejte dodanou ochranu proti 
chladu. Doporučuje se používat kartuše CUBE CO 2 . 

A Pumpování

1. Vytáhněte hlavu čerpadla z držáku. 
2. Hlava čerpadla EZ-Head je vhodná pro ventily 
Presta i Schrader. Pro příslušný typ ventilu zatlačte 
odpovídající barevný upínací prvek směrem ven. 
3. Přitlačte hlavu pumpy na ventilek jízdního kola 
upínacím prvkem jako první. V případě potřeby 
přidržte ventil kola tak, že palcem přitlačíte na 
pneumatiku. 
4. Otočením rukojeti čerpadla se odemkne nebo 
uzamkne zámek rukojeti. 
5. Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak. Pozor, 
nebezpečí přiskřípnutí! 6. Pro uvolnění hlavy pumpy 
zatlačte na upínací prvek a stáhněte hlavu pumpy z 
ventilku jízdního kola. 

VAROVÁNÍ: 
STLAČENÝ PLYN! NÁDOBA JE POD 
TLAKEM. NEOTVÍREJTE NUCENĚ. 
NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM VYŠŠÍM než 
49°C. NENECHÁVEJTE V UZAVŘENÝCH 
VOZECH. PŘEHŘÁTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT 
PRASKNUTÍ KAZETY. NEVHAZUJTE DO 
OTEVŘENÉHO OHNĚ. DRŽ SE DÁL OD DĚTÍ

POZOR! Zásobník CO 2 aktivujte až těsně před 
použitím. Používejte pouze patrony CO 2 se závitem. 
Pokud chcete funkci CO 2 pumpy použít vícekrát za 
sebou, počkejte před dalším pumpováním alespoň 20 
sekund, aby se pryžové těsnění uvnitř CO 2 hlavice 
mohlo vrátit do původního tvaru. Jinak by mohlo dojít 
k úniku plynu a zabránit správnému čerpání. Pryžové 
těsnění hlavy čerpadla se může časem opotřebovat a 
způsobit únik vzduchu. Pravidelně kontrolujte 
pryžové těsnění a v případě potřeby jej vyměňte. 
Nepoužívejte funkci CO 2, pokud jsou součásti 
čerpadla poškozené. Nevdechujte plyn. Nevypouštějte 
plyn na obličej, tělo nebo směrem k jiným lidem. Plyn 
CO 2 se při uvolnění extrémně ochladí a může 
způsobit omrzliny, pokud se dostane do kontaktu s 
holou pokožkou. 

B FUNKCE CO 2 

1. Vytáhněte hlavu čerpadla z držáku. 
2. Odšroubujte hlavu čerpadla z hadičky. 
3. Pro propíchnutí (aktivaci) patrony CO 2 ji rychle a 
pevně zašroubujte do hlavy pumpy, dokud se 
nezastaví. Čerpadlo CO 2 je nyní připraveno k 
provozu. 
4. Hlava čerpadla EZ-Head je vhodná pro ventily 
Presta i Schrader. Pro příslušný typ ventilu zatlačte 
odpovídající barevný upínací prvek směrem ven. 
Důležité! Ventil Presta MUSÍ být před nafouknutím 
OTEVŘENÝ. Pokud ventil zcela neotevřete, může 
dojít ke zranění osob nebo poškození čerpadla a bude 
zrušena záruka.
 5. Přitlačte hlavu pumpy na ventil jízdního kola 
upínacím prvkem jako první. V případě potřeby 
přidržte ventil kola tak, že palcem přitlačíte na 
pneumatiku.

6. Lehce vyjměte patronu CO 2 z pumpy, aby plyn 
mohl kontrolovaně proudit do pneumatiky. 
Nepovolujte více než o 1/4 otáčky, jinak může unikat 
nežádoucí plyn. Proud plynu přerušíte 
zašroubováním kartuše zpět do hlavy pumpy. 
7. Pro uvolnění hlavy pumpy zatlačte na upínací 
prvek a stáhněte hlavu pumpy z ventilku jízdního 
kola. 
8. Pozor! Zásobník CO 2 musí být před vyjmutím z 
hlavy pumpy zcela prázdný. Vyjmutí aktivní patrony 
z hlavy čerpadla může být nebezpečné! Pro úplné 
vyprázdnění CO 2 patrony lehce oddělte patronu od 
hlavy pumpy, aby mohl zbývající plyn vytéct. Hlava 
pumpy nesmí být připevněna k ventilku jízdního 
kola. Poté můžete odšroubovat patronu CO 2 z hlavy 
čerpadla. 
9. Potom našroubujte hlavu čerpadla zpět na hadici 
čerpadla. 

C MONTÁŽ NA KOLO

 Pomocí přiložených držáků můžete připevnit pumpu 
a až dvě bombičky CO 2 16g nebo 25g na držáky 
lahví na jízdním kole. Při utahování šroubů dodržujte 
utahovací momenty výrobce jízdního kola. Šrouby se 
nesmí příliš utahovat! Použijte k tomu vhodný 
montážní nástroj (momentový klíč). Před každou 
jízdou zkontrolujte vhodnost gumového upevnění a 
pevné usazení držáku, pumpy a kartuší. Ujistěte se, 
že hlava čerpadla je zaklapnutá na místo a rukojeť je 
zajištěna.

POUŽITÍ

 Jakékoli jiné použití, než je popsáno výše, nebo 
úprava produktu není povolena a může vést ke 
zranění a poškození produktu. Výrobce nepřebírá 
žádnou odpovědnost za škody způsobené 
nesprávným použitím. 

ZÁRUKA 2 roky záruka na všechny instalované 
díly, ale pouze na vady výrobce. K získání 
záručního servisu budete potřebovat originální 
doklad o koupi. U zboží bez dokladu o koupi se 
předpokládá, že záruka začíná datem výroby. 
Veškeré záruční nároky zanikají, pokud byla 
položka poškozena v důsledku nehody, byla 
nesprávně používána, byly provedeny úpravy 
systému nebo jiné úpravy nebo byla položka 
použita jiným způsobem, než je popsáno v tomto 
návodu.
 Produkty CUBE jsou dostupné pouze ve 
specializovaných prodejnách jízdních kol. Máte-li 
jakékoli dotazy, kontaktujte svého prodejce 
CUBE. 

POKYNY K LIKVIDACI Obal a prázdné kazety 
s CO 2 lze zlikvidovat v místních recyklačních 
místech. Pokud tento výrobek dosloužil, 
nevyhazujte ho prosím do domovního odpadu, ale 
zlikvidujte jej odborně podle pokynů vaší obce. 
Více informací získáte od svého magistrátu.


