KETTENMAX – návod k použití

CZ

KETTENMAX je použitelný pro levo i pravostranné pohony.
1. PRÍPRAVA
Motocykl postavte na hlavní stojan tak, aby bylo možné rukou otácet zadním kolem.
2. POSTRANNÍ CISTICÍ KARTÁCE
(cistení boku) prizpusobte šírce retezu ! Oznacte kartáce (13/3), vzdálenost hrotu musí odpovídat šírce retezových kladek (viz schéma). Kartáce (13/3) pristrihnete nužkami.
3. UMÍSTENÍ PRÍPRAVKU KETTENMAX
Na dobre prístupném míste retezu spojte horní a spodní vanu a oba díly sepnete O-kroužkem se svorkou.
4. ZAVEŠENÍ PRÍPRAVKU KETTENMAX
Vetší hák uchytte na dobre prístupném míste na rámu – stupacce nebo bocním stojánku (v závislosti na konstrukci
motocyklu), malý hák protáhnete závesným otvorem prípravku KETTENMAX. Spojení obou háku provedte smyckou
provazu. Pro dobrou funkci prípravku KETTENMAX musí být upevnovací háky v jedné ose s retezem.
5. CIŠTENÍ RETEZU
Dávkujte postupne cistící prostredek (bežný prostredek vhodný k cistení tesnicích kroužku) pomocí rozstrikovací láhve,
spojovací hadicky a stríkacích kartácu pri soucasném pomalém otácení zadním kolem. Pro cištení použijte vždy kartác na vstupu retezu do prípravku KETTENMAX. Protahováním retezu prípravkem KETTENMAX) je zajišteno jeho
šetrné úplné vycištení. U silne zašpineného retezu muže být tento postup soucasne prováden také pres dolní stríkací
kartáce (t.j. pres spodní vanu, za použití rozbocky tvaru Y a krátkých spojovacích hadicek).
6. MAZÁNÍ RETEZU
Dávkovane vstrikujte mazivo (bežný sprej na retezy) pres mazací adaptér do stríkacích kartácu (na výstupu retezu
z prípravku KETTENMAX) za soucasného pomalého otácení zadním kolem. Pruchodem retez prípravkem KETTENMAX
se mazivo nanáší s bodovou presností na duležitou vnitrní stranu retezu, kde ho kartáce rovnomerne rozetrou.
Aby byla zajištena optimální prilnavost maziva, musí být retez suchý (po cištení proto vyckejte vytekání cistice).
Znecištený cisticí prostredek a prebytecné mazivo jsou pres odtok zachycovány do sberné nádoby a musí být rádne a
ekologicky zlikvidovány.
POZOR ! NIKDY NEPROTÁCEJTE ZADNÍ KOLO PRI BEŽÍCÍM MOTORU A ZARAZENÉ RYCHLOSTI !
PO UKONCENÍ CIŠTENÍ A MAZÁNÍ ODSTRANTE Z MOTOCYKLU ZÁVESNÉ HÁKY, SMYCKU PROVAZU I PRÍPRAVEK KETTENMAX.
_______________________
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kompletní prípravek KETTENMAX
horní vana
spodní vana
dvouradý stríkací kartác
postranní cisticí kartác
sterka kartáce
hrdlo se závitem
O-kroužek
svorka
rozstrikovací láhev
šroubový uzáver s prípojným hadicový m hrdlem
spojovací hadice (dlouhá)
rozbocka tvaru Y
spojovací hadice (krátká)
mazací adaptér
odtoková hadice
závesný hák (velký)
závesný hák (malý)
spojovací provaz
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