
(CZ) 89583 – NÁVOD NA POUŽITÍ 

 

1) Poznámky: 

a)  Běžně používané brzdové kapaliny pro hydraulické brzdy jsou rozděleny do dvou kategorií: olej 

DOT4 a minerální olej. Ujistěte se prosím, že pro své brzdy používáte správný typ brzdové kapaliny. 

Používejte vždy jen originální brzdové kapaliny vhodné pro Vaše brzdy. Nesprávně použité brzdové 

kapaliny mohou poškodit brzdy. 

b) Odvzdušnění a plnění hydraulických brzd doporučujeme svěřit kvalifikovanému servisu a také 

doporučujeme postupovat podle originálního návodu výrobce dané brzdy. 

c) Injekční stříkačky s černým těsněním na závitu jsou určeny pro olej DOT4 (kód 89583 – pro brzdy 

AVID a HAYES), s hnědým těsněním pak pro minerální olej (kód 89584 – pro brzdy SHIMANO, 

MAGURA, GIANT, TEKTRO) 

2) Sada 89583 obsahuje: 

- 2x injekční stříkačka s adaptérem M5, sada adaptérů M5 a M6 s těsněním, hadička, olej DOT4 

3) Vypuštění staré brzdové kapaliny: 

a) Připojte injekční stříkačky k brzdové páce a brzdovému třmenu podle obrázku č. 1 

b) K vypuštění oleje postupujte podle obrázku č. 2 

c) Použitý olej vhodně ekologicky zlikvidujte 

4) Plnění hydraulických brzd 

a) Naplňte jednu z injekčních stříkaček (A) olejem DOT4 do 90% jejího objemu (cca 25 ml) a připojte 

stříkačku k brzdové páce pomocí adaptéru M5. Viz obrázek č. 3. 

b) Připojte prázdnou stříkačku (B) k třmenu brzdy pomocí adaptérů M6 a M5, viz obrázek č. 4. 

c) Lehce stlačujte stříkačku (A) naplněnou olejem DOT4 do zásobníku na brzdové páce a dále pak přes 

hadičku a brzdový třmen až do stříkačky (B). Poté postupujte obráceně a lehce stlačujte stříkačku (B)  

do stříkačky (A). Viz obrázek č. 5. 

d) Dbejte na to aby Vám vždy malá část oleje zůstala ve stříkačce a nemohl se do oběhu dostat žádný 

vzduch. Opakujte celý proces 3 – 4x, abyste odstranili všechen vzduch. Poté nechte olej ve stříkačce 

(A).  

e) Odmontujte prázdnou injekční stříkačku z brzdového třmene pomocí hadříku, aby nedošlo 

k velkému úniku brzdové kapaliny. Zajistěte vypouštěcí ventil a otřete zbytky oleje z třmene. 

f) Několikrát lehce zmáčkněte brzdovou páku, abyste vyzkoušeli funkčnost brzdového systému. 

Odmontujte stříkačku (A). Zajistěte napouštěcí ventil a utřete zbytky oleje z brzdové páky. 

g) Brzdy jsou nyní připraveny k použití. 

 



 

 

 

 


