
Narzędzie rowerowe 16w1 z zestawem do naprawy opon 

Semptec (NX7924)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• narzędzie wielofunkcyjne

• 6 łatek

• 2 łyżki do opon,

• tubka kleju do gumy

• przyrząd do szorstkowania

• 2 wentylki

• torba do przechowywania

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• 14 narzędzi:  klucz sześciokątny w 6 wielkościach: 2 /  2,5 /  3 /  4 /  5 /  6 mm, nasadka

kwadratowa z 3 nakrętkami sześciokątnymi: 8 / 9 / 10 mm, klucz płaski: 8 / 10 / 15 mm, 1x

wkrętak krzyżakowy i 1x wkrętak szczelinowy

• zestaw  do  naprawy  opon  rowerowych  i  zaworów:  dźwignie  do  opon,  przyrząd  do

szorstkowania, łaty

• materiał: stal, tworzywo sztuczne (narzędzie wielofunkcyjne), nylon (torba)

• wymiary (złożone): 90 x 47 x 26 mm

• waga: 321 g.

Szczegóły produktu

1. Klucze sześciokątne

2. Klucze kwadratowe

3. Wkrętak krzyżakowy

4. Wkrętak szczelinowy

5. Klucz płaski

6. Nakrętki sześciokątne
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Użytkowanie

1. Narzędzie  wielofunkcyjne  oraz  zestaw  do  naprawy  opon  rowerowych  i  zaworów  są

przechowywane specjalnej torbie. W razie potrzeby można go łatwo przymocować do pasa.

Jeśli narzędzie nie jest już potrzebne, przechowuj je bezpiecznie w saszetce.

2. W celu użycia tylko jedno z narzędzi powinno być ono całkowicie rozłożone.

3. Aby poluzować lub dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym, rozłóż jeden z sześciu kluczy

sześciokątnych.

4. W celu  poluzowania  lub  dokręcenia  wkrętów krzyżakowych  lub  szczelinowych,  należy

wysunąć wkrętak krzyżakowy lub z gniazdem szczelinowym.

5. Aby  poluzować  lub  dokręcić  śruby  z  łbem czterokątnym lub  nakrętki,  należy  rozłożyć

kwadratowe  klucze.  Następnie  umieść  jedną  z  trzech  nakrętek  sześciokątnych  na

kwadratowym gnieździe.

6. Aby poluzować lub dokręcić śruby lub nakrętki z łbem sześciokątnym, rozłóż klucze płaskie

i wybierz odpowiedni klucz.

Zestaw do naprawy dętki rowerowej

1. Aby naprawić dętkę rowerową, należy najpierw odkręcić kompletną oponę z koła i odkręcić

blokadę zaworów.

2. Za  pomocą  dwóch  dźwigni  do  opon  należy  zwolnić  opnę

z obręczy,  umieszczając  pierwszą  dźwignię  pomiędzy  obręczą

a oponą, najpierw po stronie spłaszczonej, a następnie mocno ją

przytrzymując.

3. Umieść  drugą  dźwignię  opony  obok  pierwszej,  również  z  płaską  stroną  jako  pierwszą,

pomiędzy  felgą  a  oponą.  Pociągnij  ostrożnie  wzdłuż  złącza,  aby  obudowa  została

zwolniona.

4. Jeśli  jedna  ze  stron  osłony  zostanie  odłączona  dookoła,

należy nacisnąć zawór i ostrożnie wyciągnąć dętkę.

5. Teraz weź dętkę, znajdź otwór i przygotuj go.

WSKAZÓWKA

Aby zlokalizować otwór, należy wypompować detkę i przytrzymać ją w wodzie. Tam,

gdzie pęcherzyki powietrza unoszą się w wodzie, tam jest dziura! 
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6. Zszorstkuj  dziurę  i  obszar  wokół  niej  przyrządem  do

szorstkowania.

7. Nanieś  cienką  i  równomierną  warstwę  płynu

wulkanizującego  z małej tubki na szorstką powierzchnię i

pozostaw do wyschnięcia na kilka minut.

8. Następnie umieść odpowiednią łatę na miejscu i dobrze

ją wciśnij. Łata powinna całkowicie zakrywać otwór i

być wszędzie równomiernie dociskana, aby powietrze

nie mogło się wydostać.

9. Wsuń zawór przez otwór w obręczy i przykręć do niego

blokadę zaworu.

10. Włóż dętkę z powrotem do koła.

WSKAZÓWKA

Aby łatwiej było włożyć dętkę do koła, należy ją trochę napompować!

11. Następnie załóż oponę z powrotem na dętkę.

WSKAZÓWKA

Na ostatnich kilku  centymetrach podczas  zakładania  pokrywy potrzebny jest  nieco

większy  nacisk  lub  siła.  W  razie  potrzeby  użyj  dźwigni  do  opon  jako  narzędzia

dźwigniowego!

12. Całkowicie napompuj koło.

Zestaw naprawczy zaworu

1. Aby wymienić uszkodzony zawór należy najpierw odkręcić pokrywę zaworu.

UWAGA!

Tylko zawory Dunlop mają taki gumowy wąż w zaworze! Inne typy zaworów nie mogą

być za jego pomocą naprawiane.
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2. Wyciągnij zawór i wyjmij uszkodzoną gumowy wąż z zaworu.

3. Weź wąż do zaworu i przeciągnij go przez zawór. Upewnij się, że

wąż całkowicie zakrywa mały otwór powietrzny.

4. Następnie należy wymienić zawór.  Przykręć z  powrotem pokrywę

zaworu i całkowicie napompuj dętkę.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nigdy nie należy otwierać więcej niż jednego narzędzia z ostrą krawędzią lub krawędzią

tnącą.

• To narzędzie nie jest zabawką.

• Trzymaj dzieci z dala od tego narzędzia. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci. 

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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