
Návod k použití je součástí tohoto produktu.
Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži a likvidaci.
Před použitím tohoto výrobku je důležité, abyste se seznámili s veškerým ovládáním a
bezpečnostní pokyny.
Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu a pouze k uvedeným účelům
aplikační oblasti. Pokud výrobek předáváte třetím osobám, poskytněte jim veškerou
dokumentaci.
Abyste předešli omrzlinám, použijte dodanou ochranu proti chladu. Použití kartuší CUBE
CO2 je doporučeno.

VAROVÁNÍ: STLAČENÝ PLYN! NÁDOBA JE POD TLAKEM. NEOTVÍREJTE SILOU.
NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM PŘESAHUJÍCÍM 49°C. NENECHÁVEJTE V UZAVŘENÝCH
VOZECH. NÁPLŇ MŮŽE PRASKNOUT DŮVODEM PŘEHŘÁTÍ. NEVHAZUJTE DO
OTEVŘENÉHO OHNĚ. DRŽTE DÁL OD DĚTÍ.

POZOR!
CO2 kartuši aktivujte těsně před jejím použitím. Používejte výhradně závitové CO2
kazety. Pokud chcete použít funkci CO2 pumpy několikrát za sebou, počkejte alespoň 20
sekund před opětovným použitím, aby se pryžové těsnění uvnitř CO2 hlavice mohlo vrátit do
své původní podoby.
Jinak by mohlo dojít k úniku plynu, který by bránil správnému čerpání. Pryžové těsnění hlavy
čerpadla se může časem zhoršit a vést ke ztrátě vzduchu. Gumové těsnění v pravidelných
intervalech kontrolujte a vyměňte je v případě potřeby. Nepoužívejte funkci CO2, pokud jsou
součásti pumpy poškozené. Nevdechujte plyn. Nevypouštějte plyn v blízkosti obličeje, těla
nebo směrem k jiné osobě. Když se uvolní CO2, může být extrémně chladný a při kontaktu s
pokožkou může vést k omrzlinám.



1. Rychle a pevně utáhněte CO2 kartuši až na doraz do hlavy pumpy, abyste mohli klepnout
(aktivovat). Čerpadlo CO2 je nyní připraveno k provozu.
2. Hlava čerpadla EZ Head je vhodná pro ventily Presta a Schrader. Stiskněte příslušnou
barvu upínacího prveku směrem ven pro každý typ ventilu. Důležité! Ventil Presta MUSÍ BÝT
OTEVŘENÝ před nafouknutím. Ne zcela otevřený ventil může způsobit zranění osob nebo
poškození pumpy a má za následek zánik záruky.
3. Nejprve přitlačte hlavu pumpy s upínacím prvkem k ventilku kola. V případě potřeby držte
ventilek kola pevně přitlačením palce k pneumatice.
4. Uvolněte CO2 kartuši z pumpy, aby mohl plyn proudit do pneumatiky kontrolovaným
způsobem. Nepovolujte o více než 1/4 otáčky, protože jinak by mohl unikat plyn. Zastavte
průtok plynu utažení patrony do hlavy pumpy.
5. Pro uvolnění hlavy čerpadla stiskněte upínací prvek a stáhněte hlavu čerpadla z
ventil kola.
6. Pozor! Zásobník CO2 musí být před vyjmutím z pumpy zcela prázdný
hlava. Vyjmutí aktivní patrony z hlavy pumpy může být nebezpečné! Abych se ujistil
že je CO2 patrona zcela prázdná, lehce uvolněte patronu od hlavy pumpy, aby se nechala
zbylý plyn uniká. Zde nesmí být hlava pumpy připevněna k ventilku jízdního kola. následně
můžete vyjmout patronu CO2 z hlavy pumpy.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Jakékoli jiné použití než to, co bylo popsáno výše, nebo úpravy produktu jsou zakázány a
mohly by způsobit zranění osob a poškození produktu. Výrobce neručí za žádné škody
způsobené nevhodným používáním.

REKLAMACE ZÁRUKY
Záruka 2 roky na všechny smontované díly, ale pouze na výrobní vady. Potřebujete originál
potvrzení o platbě pro zachování záručního servisu. U zboží bez dokladu o zaplacení se
předpokládá, že záruka začíná datem výroby. Záruka zaniká, pokud je výrobek poškozeny v
důsledku nehody, nebo nesprávně používán, jsou provedeny systémové změny, nebo jiné
úpravy, popř pokud byl výrobek použit jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto návodu.
Produkty CUBE jsou dostupné pouze ve specializovaném obchodě. V případě dotazů
kontaktujte svého odborníka CUBE.

POKYNY PRO LIKVIDACI
Obaly i prázdné kazety s CO2 lze zlikvidovat v místních recyklačních místech.
Pokud by se tento výrobek jednoho dne přestal používat, nevyhazujte jej prosím do
domovního odpadu, ale předejte je k odborné likvidaci. Pro další informace kontaktujte
prosím své obecní úřady.


