
Manuály,      
Tipy a Triky

Naplnění a doplnění tmelu

Uzavřete regulátor 
průtoku tmelu

Zasuňte jehlu do 
pláště, aby se dotýkala 
spodní stěny

Držte píst a otevírejte 
regulátor průtoku tmelu. 
Natlačte tmel do pláště.

Vyjměte aplikátor, 
namontujte vnitřek 
ventilku
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Ujistěte se, že tlak v plášti 
je nižší než 1.5 bar / 22 psi

Otevírejte opatrně

Držte píst
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0.5 -1.5 bar
7.5 - 22 psi

Při měření

Otevírejte opatrně

1

2

3

5

4

Ujistěte se, že tlak v plášti 
je nižší než 1.5 bar / 22 psi

0.5 -1.5 bar
7.5 - 22 psi
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Měření množství tmelu

Uzavřete regulátor 
průtoku tmelu

Zasuňte jehlu do 
pláště, aby se dotýkala 
spodní stěny

Pomalu otevírejte regulátor 
průtoku tmelu 
➔ tmel proudí do stříkačky

Dávejte pozor na vzduchové 
bublinky ➔ uzavřete regulá-
tor průtoku tmelu

0.5 -1.5 bar
7.5 - 22 psi
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6 Odpojte stříkačku, 
zkontrolujte 
tmel a v případě 
potřeby ho 
vyměňte

Snadná, rychlá a čistá konverze na bezdušové (tubeless) pláště
1) Založte pásku do ráfku: Překrytí minimálně 10 cm v místě díry pro ventilek. Použijte dvě vrstvy do plášťů s vysokým tlakem vzduchu.
  2) Namontujte bezdušové (tubeless) ventilky milKit do ráfků: Udělejte pouze malou dírku do pásky v ráfku a ventilek protlačte přes pásku do ráfku. 
        Demontujte vnitřek ventilku.
     3) Nahustěte plášť na max. 1.5 bar/22 psi – nejsnadněji a nejefektivněji pomocí milKit tubeless booster (v prodeji samostatně).
       4) Pomocí stříkačky milKit naplňte těsnící tmel do natlakovaného pláště přes ventilek – čisté a snadné.

Ventilky milKit umožňují mít 
plášť nahuštěný i s demonto-

vaným vnitřkem ventilku 

Minimální nutná délka ventilku pro 
použití tlakového ventilu milKit tubeless 

booster (dostupný samostatně)
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Použijte pracovní 
ochranné brýle

Uzavřete regulátor průtoku 
tmelu s jehlou stále uvnitř   
(natlakovaného) pláště
Potáhněte píst jemně zpátky 
pro vytvoření podtlaku 
Odpojte stříkačku
Použijte druhou jehlu milKit k 
naplnění stříkačky tmelem
Připojte stříkačku k regulátoru 
průtoku tmelu
Otevřete regulátor průtoku 
tmelu a natlačte tmel do pláště

Tip na doplňování se stříkačkou:
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EN
milKit Tubeless Conversion Kit 
Dear milKit customer
Thank you for purchasing our product. milKit products offer a 
simple & reliable solution for tubeless set up and maintenance. Our 
products are Swiss engineered and made in Germany to the very 
highest quality standards. Please read this manual carefully and 
keep it in a safe place for later use. 

Contents
1 x 250 ml  / 8 oz tubeless sealant bottle
1 x milKit compact syringe system
2 x milKit tubeless valves with rubber flaps
1 x 10m roll of tubeless rim tape  
1 x additional milKit needle for syringe filling
1 x valve core tool

Important notices
• Read manual carefully
• Careful when working with high pressures: Always wear                  

safety glasses
• Avoid temperatures below -15°C/5°F and above 50°C/122°F

We assume no liability for damage to components of the milKit            
conversion kit, damage to wheels or injury caused by improper use.  
Sport Components AG cannot be held responsible for the 
function of the tubeless system (tires and rims).

The milKit conversion kit is intended only for the installation and 
maintenance of tubeless bicycle tires. The product may not be 
modified in any way.

Take care when handling tire sealants and follow the 
manufacturer’s instructions. 

Disposal
milKit conversion kit components can be disposed of in household 
waste (recycling for Aluminium bottles).

Warranty
A 2 year warranty is granted from the date of purchase 
and covers material and manufacturing defects of the product. 
The warranty does not include:
• Damage caused by improper use
• Deficiencies which were known to the customer  

at the time of purchase
• Damage caused by the customer 
• Damage caused by normal wear and tear

To assert a warranty claim within the warranty period the customer 
must provide proof of purchase. Repairs or replacements under 
warranty are dealt with by Sport Components AG or an authorized 
dealer. Further rights (under the guarantee) cannot be granted to 
the client.

Tips and tricks on how to use milKit products as well as FAQs and 
service instructions can be found under www.milKit.bike/manual

Specifications are subject to change without notice.

DE
milKit Tubeless Umrüst-Kit

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortiments 
entschieden haben. milKit-Produkte bieten eine einfache und 
zuverlässige Lösung für die Installation und den Unterhalt von 
Tubeless-Systemen. Unsere Produkte werden in der Schweiz 
entwickelt und in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards 
hergestellt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Produktinhalt 

1 x 250 ml Tubeless Dichtmilch
1 x milKit compact Spritzensystem
2 x milKit Tubeless-Ventile mit Gummiklappen
1 x 10m Roll Tubeless Felgenband 
1 x Zusätzliche milKit Nadel zum Füllen der Spritze
1 x Ventilherz-Werkzeug

Wichtige Hinweise
• Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen 
• Vorsicht mit hohem Druck: Immer Schutzbrille tragen
• Temperaturen unter -15°C und über 50°C vermeiden

Für Defekte aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs wird 
keine Haftung übernommen. Sport Components AG ist nicht 
verantwortlich für die Funktion von Tubeless-Systemen (Reifen und 
Felgen).

Das milKit Conversion Kit darf nur zum Installieren von Tubeless-
Reifen verwendet werden. Das Produkt darf in keiner Weise 
verändert werden.

Vorsicht beim Umgang mit Dichtflüssigkeiten. Sicherheitsangaben 
der Dichtmilch-Hersteller beachten.

Entsorgung
Das milKit Conversion Kit kann im Haushaltsabfall entsorgt werden 
(Recycling für Aluminium-Flaschen).

Gewährleistung
Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und 
Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
• Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
• Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
• Bei Eigenverschulden des Kunden
• Bei Beschädigungen durch normalen Gebrauch

Für Geltendmachung eines Gewährleistungsfalles innerhalb der 
Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu 
führen. 
Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei 
unserer eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. 
Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der 
Gewährleistung) nicht eingeräumt.

Tipps und Tricks zur Verwendung von milKit sowie FAQ und 
 Serviceangaben finden Sie unter www.milKit.bike/manual

Änderungen vorbehalten.

CZ
milKit konverzní sada pro bezdušové (tubeless) 
pláště
Vážený zákazníku milKit
Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Produkty milKit 
nabízí snadné a spolehlivé řešení pro bezdušové (tubeless) pláště 
a jejich údržbu. Produkty jsou vyvinuté ve Švýcarsku a vyrobené 
v Německu a představuje vysokou kvalitu a důkladné testování 
produktů určených pro jízdní kola. Přečtěte si tento manuál pozorně 
a odložte si ho pro pozdější použití.

Obsah
1 x 250 ml / 8 oz tubeless (bezdušový) těsnící tmel 
1 x milKit compact stříkačka s příslušenstvím
2 x milKit tubeless (bezdušové) ventilky s gumovou chlopní 
1 x 10 m role tubeless (bezdušové) pásky do ráfku
1 x dodatečná jehla milKit pro plnění stříkačky 
1 x nářadí na ventilek

Důležitá upozornění
• Přečtěte si manuál pozorně
• Buďte opatrní při práci s vysokými tlaky: vždy používejte pracovní 

ochranné brýle
• Vyhýbejte se použití při teplotách pod -15°C/5°F a nad 50°C/122°F

milKit nenese odpovědnost za žádné poškození milKit konverzní 
sady, poškození napletených kol nebo zranění způsobené nev-
hodným použitím. Společnost Sport Components AG nemůže být 
odpovědná za funkčnost tubeless (bezdušového) systému (pláště a 
ráfky).

Konverzní sada milKit je určená pouze pro montáž a údržbu cyklis-
tických tubeless (bezdušových) plášťů. Produkt nesmí být modifiko-
vaný žádným způsobem.

Buďte opatrní při použití a manipulací s těsnícím tmelem a dodržujte 
instrukce výrobce.

Likvidace
Komponenty milKit konverzní sady mohou být zlikvidovány jako 
součást domácího odpadu (recyklujte hliníkové nádoby).

Záruka
Dvouletá záruka je poskytovaná od datumu prodeje. Kryje vady 
materiálu a výrobní vady produktu. Záruka nezahrnuje:
• Poškození způsobené nevhodným použitím
• Nedostatky, o kterých měl spotřebitel znalost v čase prodeje.
• Poškození způsobené spotřebitelem. 
• Poškození způsobené běžným opotřebením

Pro uplatnění záruky na reklamované zboží v záruční době musí 
spotřebitel předložit doklad o koupi. Záruční opravy nebo výměny 
jsou poskytované společností Sport Components AG nebo auto-
rizovaným prodejcem. Další práva (v rámci záruky) nemohou být 
spotřebiteli udělena.

Tipy a triky, jak používat produkty milKit, jako i FAQ (často kladené 
dotazy) a servisní instrukce jsou k vidění na webu výrobce www.
milKit.bike/manual. 

Specifikace mohou být upravené bez přechozího upozornění.
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