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 Upozornění! Pročtěte si pečlivě celý návod.
Neuposlechnutí těchto doporučení může způsobit oheň, zranění nebo 

škody na majetku.
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Návod na opravu pneumatiky u  
ATV/ přívěsu/ motocyklu

1. Zkontrolujte pneu a odstraňte ostrý předmět z místa průpichu.
Doporučení: u některých objektů musí být na odstranění 
použity kleště nebo podobný nástroj (obr. A).

2.     Nasaďte výstružník do pracovní pozice a několikrát 
protáhněte tam a zpět průpichem pro zdrsnění a vyčistění 
defektu.  Odstraňte jakékoli nečistoty (obr. B).

3. Vyjměte opravný knot z ochranné fólie , navlékněte do
očka nástroje a naneste na knot cement z tuby (obr. C). 

4. Nástroj s knotem zasuňte do průpichu  a nechte knot
trčet alespoň 13 mm z pneumatiky (obr.D).
Poté nástroj s očkem bez otáčení vyjměte. 
Ujistěte se, že knot zůstal v poškozeném místě. 

5. I když při jízdě na opravu do odborného servisu 
ke školenému mechanikovi knot drží pevně v poškozeném 
místě, máte možnost knot zkrátit na cca 6mm 
(počítaje od vnější části běhounu pneumatiky). 
Upozornění: 
Použití nástroje na řezání není vždy nutné.
(obr. E).

6.  Nafoukněte pneumatiku na požadovaný tlak a ujistěte se, 
že oprava byla úspěšná tím, že pokryjete poškozené místo
vodním roztokem mýdla. 
Kontrolujte v pravidelných intervalech poškozené místo a
tlak v pneumatice, abyste se ubezpečili, že oprava drží. 

Upozornění: Oprava poškození v bočnici pneumatiky se 
zásadně nedoporučuje. Oprava knotem je jenom dočasná 
oprava pneumatiky. 
Pneumatiku nechte co nejrychleji odborně opravit v pneuservise,
nebo vyměnit za novou. Jezděte opatrně a pomalu dokud  
nemůže být pneumatika opravena v pneuservise, jelikož
selhání pneumatiky ve vyšších rychlostech může vést k újmě
na zdraví nebo majetku až zapříčinit smrt. Ostré předměty.
Používejte opatrně.
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NÁVOD NA NAFOUKNUTÍ PNEUMATIKY

1. Před použitím MICROFLATE:  Bombičku CO2 
lehce našroubujte na spodní část Microflate, dokud neucítíte  
mírný odpor. Následně bombičku rychle a pevně zašroubujte, 
ne však příliš silně, abyste ji propíchli a uzavřeli (obr. A).
Teď je Microflate připraveno k použití.

2. Nafouknutí pneu pomocí nástroje Microflate:  
Našroubovaní a vyšroubovaní bombičky s CO2 na nástroj
Microflate reguluje přívod plynu. Pro větší přívod plynu otočte 
bombičkou doleva, aby jste ji trochu vyšroubovali. 
Nanejvýš ale půl otáčky. Pro zastavení přívodu plynu 
do pneumatiky, otočte bombičku doprava, abyste ji 
utáhli. Plňte pneumatiku dokud nedosáhnete potřebného
tlaku v pneumatice. Doporučení: Pokud pro Microflate 
používáte CO2, držte bombičku vždy vzpřímeně.  
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Tím zabezpečíte, že se z bombičky uvolní maximální množství Co2. POZOR!  
OBSAH JE POD TLAKEM. NEPROPICHOVAT, NEHÁZET DO OHNĚ! 
Bombičku odšroubovat nebo odstranit z Microflate až když je zcela prázdná, 
jinak může dojít k poranění. Chraňte bombičku před přímým slunečním 
zářením a za žádných okolností nevystavujte teplotám nad 48°C.
Neskladujte ve vozidle. Nikdy nemiřte na obličej nebo tělo. 

CHRAŇTE PŘED DĚTMI A MIMO DOSAH DĚTÍ.

 Omezená záruka životnosti: Slime garantuje časově neomezenou správnou a řádnou 
funkčnost tohoto produktu. Pokud by tento produkt nefungoval správně a řádně, 
vraťte ho prosím zpátky obchodníkovi nebo se spojte přímo s výrobcem Slime. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou manipulací, nesprávným
používáním, zneužitím nebo použitím jiným, než je shodné s použitím popsaným
v tomto návodu .

OTÁZKY A KOMENTÁŘE: Volejte na telefonní číslo +1 805-489-0490 nebo navštivte www.slime.com.
Accessories Marketing, Inc, obchodní odvětví Illinois Tool Works, Inc.
125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA • TERRA-S Automotive Systems GmbH, Carl-
Benz Str. 10, 88696 Owingen, Germany. +49-7551-9200-0
Slime® je obchodná značka Illinois Tool Works, Inc., vedená v USA a jiných zemích.



UPOZORNĚNÍ! OBSAH BALENÍ JE POD TLAKEM.

Obal nepropichujte nebo nevhazujte do ohně. Nevystavujte přímému 
účinku tepla nebo neskladujte při teplotách vyšších než 48°C.
Držte mimo dosah dětí.

CZ

CZ NEBEZPEČÍ! 

Kapalina a výpary jsou extrémně hořlavé. Dráždí pokožku. Může způsobit 
ospalost a malátnost. Při požití nebo vdechnutí může mít smrtelné následky.
Obsah je prudce jedovatý pro vodní organizmy, s dlouhotrvajícími následky.
Nesmí přijít do styku s teplem/ jiskrou/ otevřeným plamenem/ horkými povrch. 
Nekuřte při manipulaci. Zamezte vdechnutí. 
Nádobu skladujte pevně uzavřenou. Zabraňte úniku do volné přírody. 
Při požáru: použijte k hašení pěnový, práškový nebo CO2 hasící přístroj.  
Skladujte v dobře odvětraných prostorách. Držte v chladu.
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