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TLAK VZDUCHU A ROZMĚRY
Pro dosažení optimálního valivého odporu, záběru a toho nejdůležitějšího – bezpečnosti se řiďte údaji 
uvedenými v naší tabulce, která uvádí doporučené kombinace šířky ráfku, šířky pneumatiky a tlaku 
vzduchu v pneumatice a to v souvztažnosti k ráfkům se standardní patkou a k ráfkům s „hookless“ 
patkou.

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÝ TLAK VZDUCHU PRO RÁFKY SE STANDARD-
NÍ PATKOU (s „háčkem“)

(B)

tlak vzduchu
v pneumatice

(C)

(A)

ŠÍŘKA
PNEUMATIKY

(mm)
VNITŘNÍ ŠÍŘKA RÁFKU (B) (mm) MAXIMÁLNÍ TLAK

(C)

13 15 17 18 20 23 25 28 33 39 51 66
bezdušová

mm inch bar psi bar psi
20 0.80 9,5 138 – –
23 0.90 9 131 7,5 109
25 1.00 8,5 123 7 102
28 1.10 7,8 113 6,3 91
30 1.20 7,2 104 5,8 84
32 1.25 6,8 99 5,3 77
34 1.35 6 87 4,7 68
36 1.40 5,7 83 4,4 64
38 1.50 5,5 80 4,1 59
41 1.60 5,2 75 3,9 57
43 1.70 5 73 3,7 54
47 1.85 4,7 68 3,5 51
50 1.95 4,4 64 3,3 48
52 2.05 4,1 59 3,1 45
53 2.10 3,8 55 3 44
56 2.20 3,5 51 2,8 41
60 2.35 3,2 46 2,6 38
64 2.50 2,9 42 2,4 35
66 2.60 2,7 39 2,2 32
69 2.70 2,5 36 2 29
71 2.80 2,2 33 1,9 28
74 2.90 2,1 30 1,8 26
76 3.00 2 29 1,7 25
81 3.20 2 29 1,6 23
89 3.50 2 29 1,5 22
102 4.00 2 29 1,5 22
107 4.20 2 29 1,5 22
114 4.50 2 29 1,5 22
122 4.80 2 29 1,5 22
127 5.00 2 29 1,5 22

s duší 

Z bezpečnostních důvodů se v otázce minimální a maximální šířky ráfku řiďte pokyny výrobce pneumatiky, nicmé-
ně vždy se přesvědčte, zda je vámi zvolená kombinace v této tabulce zahrnuta jako přípustná.

 = doporučené kombinace  = možné kombinace
(A)  Řiďte se údajem uvedeným na pneumatice             Příklad: 25- 622 
(B)  Řiďte se údajem uvedeným na ráfku        Příklad plášťového ráfku: 622 × 18
(C)  Z bezpečnostních důvodů se v otázce tlaku vzduchu v pneumatice řiďte  
       pokyny výrobce pneumatiky, nicméně nikdy nepřekračujte maximální  
       hodnotu tlaku uvedenou v této tabulce.
TT = S duší: Klasické provedení kola s duší uvnitř pneumatiky
TL = Tubeless (bezdušové): Provedení kola bez duše v pneumatice,  s těsnícím 
přípravkem uvnitř pláště
Pro klasické provedení pláště (určený pro duše, s možností montáže bez duše 
„tubeless ready“ a bezdušové „tubeless“)
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NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÝ TLAK VZDUCHU PRO RÁFKY S PATKOU 
TYPU „HOOKLESS“ (rovná vnitřní stěna patky – bez „háčku“)

(B)

 

(A)

tlak vzduchu
v pneumatice

(C)

13 15 17 18 20 23 25 28 33 39 51 66  
mm inch bar psi bar psi
20 0.80 5 73 – –
23 0.90 5 73 5 73
25 1.00 5 73 5 73
28 1.10 5 73 5 73
30 1.20 5 73 5 73
32 1.25 5 73 5 73
34 1.35 5 73 4,7 68
36 1.40 5 73 4,4 64
38 1.50 5 73 4,1 59
41 1.60 5 73 3,9 57
43 1.70 5 73 3,7 54
47 1.85 4,7 68 3,5 51
50 1.95 4,4 64 3,3 48
52 2.05 4,1 59 3,1 45
53 2.10 3,8 55 3 44
56 2.20 3,5 51 2,8 41
60 2.35 3,2 46 2,6 38
64 2.50 2,9 42 2,4 35
66 2.60 2,7 39 2,2 32
69 2.70 2,5 36 2 29
71 2.80 2,2 33 1.9 28
74 2.90 2,1 30 1.8 26
76 3.00 2 29 1,7 25
81 3.20 2 29 1,6 23
89 3.50 2 29 1,5 22
102 4.00 2 29 1,5 22
107 4.20 2 29 1,5 22
114 4.50 2 29 1,5 22
122 4.80 2 29 1,5 22
127 5.00 2 29 1,5 22

ŠÍŘKA
PNEUMATIKY

(mm)
VNITŘNÍ ŠÍŘKA RÁFKU (B) (mm) MAXIMÁLNÍ TLAK

(C)

bezdušovás duší 

Z bezpečnostních důvodů se v otázce minimální a maximální šířky ráfku řiďte pokyny výrobce pneumatiky, nicmé-
ně vždy se přesvědčte, zda je vámi zvolená kombinace v této tabulce zahrnuta jako přípustná.

 = doporučené kombinace  = možné kombinace
(A)  Řiďte se údajem uvedeným na pneumatice 
       Příklad: 25- 622
(B)  Řiďte se údajem uvedeným na ráfku 
       Příklad plášťového ráfku s rovnou vnitřní stěnou patky (Hookless) 
       622 × 24 TSS
(C)  Z bezpečnostních důvodů se v otázce tlaku vzduchu v pneumatice řiďte  
       pokyny výrobce pneumatiky, nicméně nikdy nepřekračujte maximální  
       hodnotu tlaku uvedenou v této tabulce.
TT = S duší: Klasické provedení kola s duší uvnitř pneumatiky
TL = Bezdušové: Provedení kola bez duše v pneumatice,  s těsnícím příprav-
kem uvnitř pláště
Pro klasické provedení pláště (určený pro duše, s možností montáže bez duše 
„tubeless ready“ a bezdušové „tubeless“)
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Gratulujeme vám ke koupi vašeho nového zapleteného kola DT Swiss! Zakoupili jste si kvalitní výro-
bek společnosti DT Swiss.

1. OBECNÉ INFORMACE
Tato uživatelská příručka je určena pro uživatele zapletených kol. Jsou v ní obsaženy informace 
o montáži, seřízení, údržbě a péči o zapletená kola spolu s podmínkami záruky.

Další informace a pokyny najdete na webu www.dtswiss.com.
Před tím, než začne uživatel tento výrobek používat, musí si pečlivě prostudovat tuto uživatelskou 
příručku. S následujícími ustanoveními musí být seznámeni také uživatelé třetích stran. Tuto uživatel-
skou příručku si pečlivě uschovejte pro případné pozdější využití.

2. BEZPEČNOST

NEBEZPEČÍ 
Nesprávná manipulace, instalace, údržba nebo servis mohou vést k nehodám a s nimi 
souvisejícím vážným až smrtelným úrazům!

 ● Předpokladem pro používání výrobku bez nehod a bez závad je dodržování následujících 
ustanovení.

 ● Předpokladem pro montáž a údržbu zapletených kol jsou základní znalosti v oblasti montáže 
komponentů jízdních kol. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na prodejce výrobku.

 ● Zapletená kola lze používat výhradně způsobem, který je v souladu se zamýšleným použitím 
výrobku. V opačném případě přechází veškerá odpovědnost na uživatele.

 ● V žádném případě nepřekračujte pro daná zapletená kola nejvyšší přípustnou systémovou 
hmotnost.

 ● Nepřekračujte nejvyšší přípustnou hodnotu tlaku pro kolo a pro použitou pneumatiku.
 ● Zapletená kola musí být kompatibilní se všemi částmi jízdního kola.
 ● Používejte výhradně originální náhradní díly  DT Swiss.
 ● Na zapletených kolech se nesmí provádět změny nebo úpravy.
 ● Před každou jízdou se přesvědčte, že jsou kola spolehlivě upevněna.
 ● Pravidelně kontrolujte míru napnutí paprsků, vycentrování výpletu a míru opotřebení kola.
 ● Vždy před jízdou a následně po jízdě zkontrolujte, zda kolo není poškozeno.
 ● Pokud dojde k poškození kola nebo pokud kolo jeví známky poškození, nesmí se dále použí-
vat. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na prodejce výrobku.

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí nehody v důsledku opotřebené pásky „tubeless ready“!

 ● V případě opotřebované „tubeless ready“ pásky hrozí nebezpečí náhlého úniku vzduchu z pne-
umatiky, což může vést k nehodě a následnému vážnému až smrtelnému úrazu.

 ● Jednou za tři měsíce zkontrolujte, zda „tubeless ready“ páska nejeví známky opotřebení (viz 
také „5. Servis a údržba“).

 ● Pokud dojde k poškození kola nebo pokud kolo jeví známky poškození, nesmí se dále použí-
vat. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na prodejce výrobku.
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NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí popálení o brzdový kotouč nebo brzdicí plochu ráfku!

 ● Před tím, než začnete s kolem manipulovat, počkejte až brzdový kotouč nebo brzdicí plocha 
ráfku vychladne.

NEBEZPEČÍ 
V případě snížení účinnosti nebo poškození brzdicí plochy ráfku hrozí nebezpečí smrtelné-
ho úrazu.

 ● Opotřebená brzdicí plocha ráfku může vést k náhlému zborcení ráfku.
 ● Nikdy nepoužívejte kola s nadměrně opotřebovanou brzdicí plochou.
 ● V případě karbonových ráfků používejte pouze brzdové botky „SwissStop Black Prince“. V pří-
padě kol OXIV používejte pouze brzdové botky „SwissStop BXP Blue“. V opačném případě 
přechází veškerá odpovědnost na uživatele.

 ● Pokud byly brzdové botky již používány na ráfcích z hliníkové slitiny, nesmí se následně použí-
vat na karbonových ráfcích.

 ● Brzďte s využitím obou brzd!
 ● Ve sjezdech brzďte pouze krátce, s přestávkami mezi brzděními.
 ● Vyhněte se soustavnému dlouhému brzdění. Může dojít k přehřátí kola a k následnému defek-
tu ráfku, pneumatiky nebo duše.

 ● Brzdicí účinek je u karbonových ráfků obecně nižší než u ráfků z hliníkové slitiny.
 ● Nižší brzdicí účinek lze očekávat také při použití nových kol nebo brzdových botek a za mokra. 
Přizpůsobte tomu styl jízdy.

VAROVÁNÍ 
Při volbě nevhodného komponentu nebo nářadí hrozí nebezpečí poškození kola!

 ● Nepoužívejte kovové montpáky. Tyto můžou způsobit poškození povrchu ráfku, pneumatiku, 
nebo duši.

 ● Používejte pouze ventilky odpovídajícího průměru a délky. Otvor pro ventilek se nesmí upravo-
vat.

 ● Používejte pouze ráfkovou pásku, duše a pneumatiky, které odpovídají rozměrům ráfku.
 ● Karbonové ráfky určené pro ráfkové brzdy se nesmí používat v kombinaci s latexovými dušemi.

2.1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Rozsah použití zapletených kol DT Swiss je rozdělen do pěti kategorií – od jízd po zpevněných ces-
tách až po použití při sjezdu a freeride (podrobnosti viz přiložená klasifikace nebo www.dtswiss.com).
Zapletená kola lze používat výhradně způsobem, který je v souladu s jejich zamýšleným použitím. 
V opačném případě přechází veškerá odpovědnost na uživatele.
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3. KOMPLETACE
3.1 NASAZENÍ PNEUMATIKY BEZ DUŠE
Společnost DT Swiss neposkytuje záruku na funkčnost bezdušových systémů, neboť není v jejich 
schopnostech vyhodnotit chování zvolené kombinace pláště a těsnícího prostředku.

POZNÁMKA
Potenciální nebezpečí poškození ráfku vlivem použití nevhodné těsnící kapaliny!

 ● Společnost DT Swiss doporučuje používat těsnící kapaliny bezu obsahu látek zvyšujících 
korozi.

 ● V případě nejistoty kontaktujte výrobce těsnícího prostředku.
 ● Pravidelně kontrolujte povrch ráfku, zda nejeví známky poškození vlivem koroze. V případě 
viditelných známek koroze nelze ráfek nadále používat.

 ● V případě koroze zjevně způsobené použitím nevhodného těsnicího prostředku odmítá společ-
nost DT Swiss jakoukoli odpovědnost a záruku.

1. Zajistěte, aby byly použity Tubeless Ready páska DT Swiss a DT Swiss ventilek určený pro 
bezdušové systémy.

2. Pneumatiku naplňte těsnícím prostředkem. Řiďte se pokyny výrobce těsnícího prostředku.
3. Pneumatiku namontujte dle pokynů jejího výrobce.

 → Doporučujeme použít mýdlovou vodu nebo speciální instalační kapalinu.
4. Pneumatiky nafoukejte na maximální přípustný tlak.

 → Platí hodnota tlaku nižší z hodnot uvedených pro použitý ráfek (viz tabulka na začátku této 
uživatelské příručky) a pneumatiku.

5. Zkontrolujte usazení pláště.
 → Pneumatika musí usazena na ráfku rovnoměrně po celém jejím obvodu.
 → V případě nejistoty svěřte kontrolu zkušenému servisnímu pracovníkovi.

6. V případě potřeby snižte tlak na požadovanou provozní hodnotu.

3.2 NASAZENÍ PNEUMATIKY S DUŠÍ
1. Na ráfek nasaďte ráfkovou pásku.

 → Jako tuto lze použít také pásku DT Swiss „Tubeless Ready“.
2. Plášť a duši namontujte dle pokynů jejich výrobce.

 → Doporučujeme použít mýdlovou vodu nebo speciální instalační kapalinu.
3. Pneumatiky nafoukejte na maximální přípustný tlak.

 → Platí hodnota tlaku nižší z hodnot uvedených pro použitý ráfek (viz tabulka na začátku této 
uživatelské příručky) a pneumatiku.

4. Zkontrolujte usazení pláště.
 → Pneumatika musí usazena na ráfku rovnoměrně po celém jejím obvodu.
 → V případě nejistoty svěřte kontrolu zkušenému servisnímu pracovníkovi.

5. V případě potřeby snižte tlak na požadovanou provozní hodnotu.

3.3 MONTÁŽ KAZETY
Kazetu namontujte dle pokynů jejího výrobce.
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3.4 MONTÁŽ BRZDOVÉHO KOTOUČE
1. V případě použití brzdového kotouče typu Center Lock: Brzdový kotouč namontujte dle pokynů 

jeho výrobce.
2. V případě použití brzdového kotouče se šesti otvory: Brzdový kotouč namontujte dle pokynů jeho 

výrobce.

3.5 MONTÁŽ BRZDOVÉHO KOTOUČE SE ŠESTI OTVORY PROSTŘEDNICTVÍM 
ADAPTÉRU CENTER LOCK

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí nehody v případě použití závěrné matice při montáži brzdového kotouče typu 
Center Lock!
Závěrná matice (3) nedokáže brzdový kotouč typu Center Lock spolehlivě zajistit, výsledkem bude 
nadměrná vůle.

● Pro montáž brzdového kotouče typu Center Lock nelze závěrnou matici (3) použít.
● Adaptéry DT Swiss Center Lock lze použít pouze kompletní (včetně s nimi dodaného příslu-

šenství). Všechny součásti se musí použít tak, jak je uvedeno v těchto pokynech.

2

3

1

Kompatibilita: Adaptéry Center Lock lze použít pouze v kombinaci s brzdovými kotouči o tloušťce 
v rozmezí od 1,8 mm do 2,2 mm a o maximálním průměru uvedeném na závěrné matici.

1. Očistěte dosedací plochy pro Center Lock a závit pro závěrnou matici na náboji.
2. Očistěte adaptér Center Lock.
3. Na náboj nasaďte přírubu (1).
4. Na přírubu (1) nasaďte brzdový kotouč.
5. Na brzdový kotouč nasaďte podložku (2).
6. Silou ruky našroubujte až po doraz závěrnou matici (3) a následně ji dotáhněte odpovídajícím 

klíčem utahovacím momentem 40 Nm.
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3.6 MONTÁŽ ZAPLETENÉHO KOLA S DODANÝM RYCHLOUPÍNÁKEM (RWS) 
ECO

Pokud ve spojení s vaším zapleteným kolem používáte jiný rychloupínač nebo pevnou osu, při mon-
táži se řiďte pokyny příslušnými pro konkrétní model a výrobce.

UVOLNĚNÍ RYCHLOUPÁNAČE (RWS) ECO
1. Matici přidržujte a otáčejte páčkou rychloupínače (RWS) směrem proti směru chodu hodinových 

ručiček.

KONTROLA PROVÁDĚNÁ PŘED KAŽDOU JÍZDOU
Před každou jízdou se ujistěte, že je kolo ve vidlici nebo v rámu spolehlivě upevněno. Ujistěte se, 
že je páčka rychloupínače (RWS) utažena momentem alespoň 15 Nm.
Rychlá zkouška: Kolo zvedněte tak, aby se obě jeho kola nacházela ve vzduchu. Nyní s kolem něko-
likrát udeřte seshora o zem. Nesmí při tom dojít k uvolnění nebo vypadnutí kola. Tato zkouška však 
neprověří, zda je rychloupínač skutečně utažen utahovacím momentem minimálně 15 Nm. Pokud si 
se právností namontování rychloupínače nejste jisti, obraťte se na prodejce vašeho zapleteného kola.

C

B

A

MONTÁŽ RYCHLOUPÁNAČE (RWS) ECO
1. Odšroubujte matici a vytáhněte jednu ze dvou 

pružin.

2. Osu rychloupínače (RWS) provlečte skrze osu 
náboje kola.

3. Na nasazenou osu rychloupínače (RWS) 
nasaďte pružinu (nasazujte stranou s menším 
průměrem) a našroubujte matici.

4. Kolo nasaďte do koncovek vidlice nebo rámu.

UZAVŘENÍ RYCHLOUPÁNAČE (RWS) ECO
1. Matici přidržujte a otáčejte páčkou rychloupínače 

směrem po směru chodu hodinových ručiček. 
Utáhněte pouze silou ruky (utahovacím momen-
tem minimálně 15 Nm).

2. Zvedněte páčku rychloupínače (RWS) (A), pooto-
čte ji do požadované polohy (B) a uvolněte (C).

3. Ujistěte se, že je kolo ve vidlici nebo v rámu 
pevně zajištěno.
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4. MANIPULACE
4.1 SPRÁVNÝ ZPŮSOB BRZDĚNÍ (SILNIČNÍ KARBONOVÉ RÁFKY)
Správný způsob brzdění výrazně ovlivňuje životnost kol s ráfky s brzdicím povrchem z karbonu.  
Berte v úvahu následující pokyny:

 ● Karbonová kola se při brzdění chovají jinak než kola s ráfky z hliníkové slitiny. Nižší brzdicí účinek 
lze očekávat zejména za mokra.

 ● První jízdu učiňte na na cestách s nižším provozem, abyste se mohli sžít s rozdílným výkonem 
brzd.

 ● Brzdy nikdy nenechejte dřít. Brzďte krátce, ale tvrdě. Čím delší jsou pauzy mezi jednotlivými 
brzděními, tím lépe.

 ● V případě nadměrného přehřátí se uvolní laminace karbonových vláken a dojde k neopravitelné 
deformaci kola.

 ● Následkem toho hrozí vysoké nebezpečí závady/nehody.
 ● Nové brzdové botky poskytují plný brzdicí výkon teprve po několika zabrzdění. Poté, co namontu-
jete nové brzdové botky, očekávejte zpočátku nižší brzdicí účinek.

4.2 PŘEPRAVA
Opatrným zacházením při přepravě předejdete poškození zapletených kol. Berte v úvahu následující 
pokyny:

 ● Na karbonová kola nepůsobte tlakem.
 ● Na kola nic nepokládejte.
 ● Kola přepravujte pouze jednotlivě, uložená v přepravních vacích DT Swiss.

PŘEPRAVA NA VOZIDLE

POZNÁMKA
Při přepravě kol na nosiči kol upevněném na zadní části automobilu hrozí nebezpečí poško-
zení zapletených kol vlivem vysoké teploty výfukových plynů!
Při přepravě kol na nosiči kol upevněném na zadní části automobilu zajistěte dostatečnou vzdále-
nost přepravovaných kol od výfuku. Společnost DT Swiss doporučuje jako minimální vzdálenost 
45 cm za výfukem a alespoň 20 cm nad ním.

 ● Před namontováním upínacích popruhů nebo západkových upínacích systémů ráfky vypolstrujte.

PŘEPRAVA VE VOZIDLE
 ● Při přepravě zapletených kol ve vozidle kola překryjte, aby byla chráněna před přímým slunečním 
světlem.

 ● Při přepravě karbonových kol ve vozidle, pokud hrozí zvýšená teplota, snižte tlak vzduchu v pne-
umatikách.

USKLADNĚNÍ (PO DOBU KRATŠÍ NEŽ JEDEN MĚSÍC)
Pečlivým uskladněním životnost zapletených kol prodloužíte. Dodržujte následující pokyny:

 ● Kola s karbonovými ráfky nevěšejte na háky.
 ● Snižte tlak vzduchu v pneumatice.
 ● Kola očistěte. Zvláštní pozornost věnujte odstranění zbytků ulpělé soli.
 ● Vypusťte těsnící prostředek. Korozivní účinky některých těsnících kapalin mohou způsobit poško-
zení ráfků z hliníkové slitiny.
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5. ÚDRŽBA A SERVIS
Úkon Interval

Údržba náboje (viz technický manuál dostupný na www.dtswiss. com)
Při běžných provozních podmínkách
V případě extrémních provozních podmínek (pravidelné jízdy v prachu, 
dešti, sněhu nebo v případě častých přeprav za deště)

Jednou za rok
3 měsíce

Vyměňte pásku „Tubeless Ready“. 12 měsíců

Zkontrolujte, zda páska „Tubeless Ready“ nejeví známky poškození.
Páska „Tubeless Ready“ se musí vyměnit poté, kdy:

 ● se z ní odstraní potisk a objeví se podkladový materiál jantarové barvy 
(viz obrázek) a/nebo 

 ● pokud jsou na ní zřetelné obrysy otvorů pro niple a paprsky, přes které 
se páska těsně přelamuje (viz obrázek).

3 měsíce

Pravidelně kontrolujte míru napnutí paprsků, vycentrování výpletu a míru 
opotřebení kola.

10 provozních hodin

Zkontrolujte příslušenství brzdového kotouče / adaptér Center Lock.
 → V případě potřeby utáhněte závěrnou matici adaptéru Center Lock 
utahovacím momentem 40 Nm.

Ujistěte se, že kola nejsou poškozena Před a po každé jízdě

Očistěte měkkým hadříkem a s použitím vhodného čistícího prostředku.
 → Nepoužívejte vysokotlaká čistící zařízení a agresivní čistící pro-
středky!

Po každé jízdě

Ujistěte se, že jsou kola spolehlivě upevněna Před každou jízdou

Zkontrolujte zda není poškozen brzdový kotouč a adaptér Center Lock.
 → V případě poškození brzdového kotouče a/nebo adaptéru Center 
Lock musí být tyto neprodleně vyměněny.

Zkontrolujte tlak vzduchu

U ráfků určených pro ráfkové brzdy zkontrolujte stav brzdicích ploch  
(viz část 5.1)
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5.1 KONTROLA ZAPLETENÝCH KOL URČENÝCH PRO RÁFKOVÉ BRZDY
1. Z brzdicí plochy odstraňte veškeré nečistoty (zvláště mastnotu a stopy maziv).
2. Zkontrolujte míru opotřebení brzdových botek. Odstraňte všechny usazené cizí předměty (štěrk, 

špínu, nečistoty atd.).
3. Zkontrolujte míru opotřebení brzdicích ploch ráfku:

a. Ráfky z hliníkové slitiny: V případě deformace brzdové plochy, prasklin, změn povrchu nebo 
jiných nepravidelností musí být ráfek vyměněn nebo zkontrolován odborníkem.

b. Karbonové ráfky: Povrchová vrstva nesmí být opotřebovaná. V případě zjevného poškození 
a/nebo nerovnoměrného chování při brzdění / pulzující účinek brzdění musí být ráfek vymě-
něn.

c. Ráfky OXIC: Černá povrchová vrstva nesmí být zcela opotřebovaná. V případě rozsáhlých  
a/nebo hlubokých stop opotřebení musí být ráfek vyměněn.

V případě pochybností nebo viditelných známek opotřebení nechejte ráfek zkontrolovat odborníkem.

5.2 LIKVIDACE VÝROBKU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na likvidaci výrobku se vztahují zákonné předpisy. Kdykoli je to možné, vyhněte se vytváření odpadu.
Odpad, zejména uhlíková vlákna, maziva, čisticí prostředky a jakékoli jiné kapaliny, musí být zlikvido-
vány ekologickým způsobem.

5.3 ZÁRUKA (EVROPA)
Záruční podmínky najdete na www.dtswiss.com
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