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PÁSKA PROTI DEFEKTOM – NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Pred použitím 

- Táto zosilnená, prepichnutiu odolná páska proti defektom je určená výhradne pre bicyklové plášte. 

Nepoužívajte na iné účely. (Vyrobené z kevlaru). 

- Aj keď tento výrobok výrazne zníži riziko defektov, nezabráni im úplne. Preto svoje plášte pravidelne kontrolujte 

kvôli výskytu cudzích objektov ako klince či sklo. 

- Ostré objekty ako špendlíky môžu prejsť skrz pásku. 

- Farba produktu sa môže používaním zmeniť, neovplyvní to ale jeho kvalitu. 

Pozor-Varovanie 

- Vždy sa uistite, že sú vaše plášte dostatočne nahustené. 

Nízky tlak môže spôsobiť odlupnutie pásky alebo jej posun, čo by mohlo zapríčiniť defekt. 

- Odrežte prebytočný kúsok pásky proti defektom. 

Zavádzajte pásku vždy podľa týchto inštrukcií. Nesprávne zavedenie pásky môže spôsobiť zranenie alebo nehodu. 

Panaracer nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zavedenie pásky. 

- Produkt zavádzajte sami len pokiaľ viete, čo robíte. Ak nie, nechajte si produkt zaviesť odborníkom. 

Držte mimo dosahu detí. Pokiaľ nie je páska zavedená správne, môže spôsobiť zranenie. 

DRŽTE MIMO DOSAHU DETÍ. NEDOVOĽTE IM SI VÝROBOK VKLADAŤ DO ÚST. 

Nepoužívajte výrobok na výrazne opotrebované plášte. Mohlo by to spôsobiť defekt vedúci k nehode. 

Ako produkt používať 

- Pred zavedením dôkladne očistite od špiny a prachu povrch, kde budete pásku proti defektom zavádzať. 

- Pásku prilepte pozdĺž stredu vnútra plášťa a postupne odbaľujte priľnavú pásku. 

- Uistite sa, že je páska nalepená plynulo a bez záhybov. 

- Keď skončíte so zavádzaním, mali by ste mať presah 3mm. 

Zvyšnú pásku odrežte. 

Poznámky 

- Pri výmene plášťov vždy vymeňte aj pásku za novú. 

Ak jazdievate každý deň, napríklad kvôli dochádzaniu do práce, skontrolujte pásku každé 3 mesiace alebo po 5000 

kilometroch. 

V nasledovných prípadoch prestaňte produkt používať a vymeňte ho za nový. Odporúčame v takom prípade 

taktiež vymeniť aj dušu za novú. 

1.Máte pocit, že je páska pokrčená od posúvania v plášti. 

2.Máte pocit, že má páska nejaké trhliny. 

3.Máte pocit, že sa páska na viacerých miestach odlupuje alebo je guma duše na mieste kde sa dotýka s dušou 

(alebo je všade vidieť čierne miesta). 

 

- Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje miestny obchod, kde ste si produkt zakúpili. 

-  Duša sa pri používaní može počas jazdy mierne pohybovať a časom sa môže odierať v mieste kontaktu s 
plášťom. Doporučujeme preto dušu pravidelne meniť raz za 2 roky. 
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