Pokyny k manualu NEMO 2- zariadenie na mazanie reťazí (pozri obr 1-26)
Montáž
1. Nájdite správnu pozíciu pre olejovú nádobku na riadidlách, alebo inde na motocykli. Ak je
to nutné, použite voliteľný hliníkový držiak Ø 22 mm od spoločnosti COBRRA.
1a. Uistite sa, že nádobka oleja je namontovaná tak, že ja tam dostatočný priestor a aby sa
dali riadidlá plne vytočiť v oboch smeroch. Ak je to nutné, upravte polohu posunutím
dopredu alebo dozadu. Utiahnite skrutku na predpísaný krútiaci moment.
2. správna poloha: olejová nádobka je v rovine
2a. Nesprávna poloha: olejová nádobka nie je v rovine
3. Vyčistite kyvnú vidlicu od akýchkoľvek nečistôt a mastnoty.
4L / 4R. Natiahnite dodanú prívodnú olejovú hadičku cez usmerňovač a zaistite malou
sťahovacou páskou ako je zobrazené na obr. 4. Prívodná hadička oleja a usmerňovač môžu
byť namontované buď na pravej alebo ľavej strane kyvnej vidlice, podľa toho na ktorej strane
sa nachádza na vašom motocykli reťaz a reťazové koleso. Utiahnite skrutku na predpísaný
moment.
5. Prilepte usmerňovač s dodanou obojstrannou lepiacou páskou. Odstráňte ochrannú fóliu
z obojstrannej lepiacej pásky a prilepte v správnej pozícii na spodnej strane kyvnej vidlice.
Lepidlo obojstrannej pásky vyžaduje 8 hodín pre úplné vytvrdnutie. Použite priložené
sťahovacie pásky s dôvodu veľmi pevného prichytenia.
6. Uistite sa, že je 1 mm vzdialenosť medzi prívodom hadičky oleja a reťaze / ozubeného
kolesa.
7. Odstráňte ochrannú fóliu na 2 strieborných príchytkách a prilepte ich na spodnú stranu
vyčistenej kyvnej vidlice. Príchytkami zaistite prívodnú hadičku oleja a zabezpečte
sťahovacími páskami.
8. Priveďte hadičku od kyvnej vidlice ku riadidlám. Starostlivo skontrolujte, či hadička
nebráni otáčaniu riadidiel a nie je zalomená alebo pripučená. Radšej nechajte hadičku trošku
dlhšiu, než aby bola hadička príliš krátka. V súlade s tým upravte hadičku na správnu dĺžku a
zaistite dodanými sťahovacími páskami.
9. Zatlačte hadičku pevne do červeného konektora v spodnej časti olejovej nádobky.
10. Otočte olejovú nádobku úplne dolu (v smere hodinových ručičiek). Tento krok slúži pre
prvé naplnenie nádobky.

Napĺňanie nádobky
11. Odskrutkujte uzáver.
12. Naplňte nádobku olejom 80W90 alebo iným vhodným olejom.

13. Plňte nádobku olejom a zároveň otáčajte nádobku do ľava (proti smeru hodinových
ručičiek). Upozornenie - hladina oleja musí byť počas plnenia stále nad otvormi v dolnej časti
nádobky.
14. Nádobka dosiahne maximálnu kapacitu, keď už nejde ďalej otočiť (proti smeru
hodinových ručičiek). Naplňte až po gumený "O" krúžok.
15. Riadne naplnená.
16. Držte nádobku vašou ľavou rukou (netočíte nádobkou) a pravou rukou pevne
zaskrutkujte uzáver na nádobku.
17. Hotovo.

Manipulácia počas jazdy
18. Prívodná hadička oleja musí byť naplnená pred prvým použitím. (iba nový systém po
inštalácii) Pre toto prvé naplnenie hadičky otočte nádobku - 2x90 °, to je 2 x štvrť otáčky (v
smere hodinových ručičiek).
19. Mazanie reťaze - Intervaly mazania závisia od rôznych faktorov, vrátane rýchlosti a
poveternostných podmienok sa môžu líšiť od 150 km-350 km na jedno 90 ° otočenie.
(interval tankovania paliva je ľahko zapamätateľná pomôcka)
Odporúčame tiež otočiť nádobkou – o 90 ° po jazde v daždi, aby ste zabezpečili, že vaša
reťaz bude adekvátne namazaná.
20. Každé 90 ° otočenie nádobky oleja bude sprevádzané privádzaním oleja k reťazi po dobu
3 minút, pričom väčšina oleja bude dodaná v priebehu prvých 30 sekúnd.
21. Ak chcete zastaviť proces mazania (napríklad v prípade neočakávaného zastavenia v
prvých 3 minútach mazania), otočte nádobkou o 90 ° doľava (proti smeru hodinových
ručičiek). Ak chcete dokončiť mazanie, jednoducho otočte nádobkou o 90 ° doprava (v smere
hodinových ručičiek) pre dokončenie mazacieho cyklu.

Ostatné informácie
22. Ukazovateľ stavu naplnenia.
23. Udržujte tesnenie a jeho okolie čisté a namazané. (malý kanálik musí byť priechodný)
24. Odpojenie hadičky - stlačte červený krúžok a vytiahnite hadičku smerom von.
25. Neotvárajte nádobku bezdôvodne. Po každom otvorení naplňte olejom na plnú kapacitu,
podľa obr. 11 –obr. 16. V prípade nesprávneho naplnenia postupujte podľa obr. 10 - obr. 16
26. Dodržujte ochranu, bezpečnosť a pravidlá! Výrobca nezodpovedá za škody vyplývajúce
z nesprávneho používania, montáže a nedodržiavania pokynov!
Poznámka: pred prvým použitím vyčistite reťaz od starých mazív.

