Shop Quality
Chain Cleaner
NÁVOD K POUŽITÍ
Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ruční
myčka řetězu. Zasuňte rukojeť do držáku (po straně
těla myčky) ve směru šipek.
Zkontrolujte správné napětí řetězu zkouškou
na sucho.
1. Doporučujeme umístit řetěz na prostřední
převodník a třetí nejmenší pastorek.
2. Odstraňte horní kryt myčky řetězu.
3. Umístěte otevřenou myčku řetězu pod spodní
polovinu řetězu.
4. Položte horní kryt myčky na řetěz a zatlačte ho
do spodní části myčky.
5. Zajistěte horní kryt drátěnou závěrnou pojistkou.
6. Táhněte uzavřenou myčku řetězu směrem dolů
(k podlaze) přibližně o 5 cm a pomalu otáčejte
klikou proti směru šlapání.
Pro dosažení většího napětí řetězu umístěte řetěz
na čtvrtý nejmenší pastorek a naopak pro snížení
napětí umístěte řetěz na druhý nejmenší pastorek.
Mytí řetězu
Pokud jste spokojeni s odpovídajícím napětím
řetězu, odstraňte horní kryt myčky a naplňte ji
po rysku odmašťovačem EcoTech® 2. Opakujte
výše uvedené kroky 3, 4 a 5.
Klikou otáčejte pomalu proti směru šlapání.
Přibližně 20 otáček. Propláchněte řetěz vodou nebo
ho utřete vlhkým hadrem, abyste odstranili všechny
zbytky usazenin. U mimořádně špinavých řetězů
postup opakujte. Řetěz usušte a namažte opět
některým z maziv Finish Line™.
Tipy
1. Myčku řetězu můžete držet za rukojeť nebo ji
můžete držet zezadu bez použití rukojeti. Vyberte si
způsob držení, který je vám pohodlnější.
2. Stlačením řetězu přibližně o 5 cm směrem dolů
k podlaze) a díky pomalému otáčení proti směru
šlapání dosáhnete potřebného napětí řetězu
a vyhnete se odkapávání.
3. Náhradní sadu kartáčů (3 kartáče, 2 molitanové
vložky a 2 gumové stěrky) si můžete objednat
u prodejců Finish Line™.
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Shop Quality
Chain Cleaner
NÁVOD NA POUŽITIE
Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ručná
pračka reťaze. Zasuňte rukoväť do držiaku (na boku
tela práčky) v smere šípiek.
Skontrolujte správne napätie reťaze skúškou
na sucho.
1. Doporučujeme umiestniť reťaz na prostredný
prevodník a tretí najmenší pastorok.
2. Odstráňte horný kryt práčky reťaze.
3. Umiestnite otvorenú práčku reťaze pod spodnú
polovicu reťaze.
4. Položte horný kryt práčky na reťaz a zatlačte ho
do spodnú časť práčky.
5. Zaistite horný kryt drôtenou poistkou.
6. Ťahajte uzavretú práčku reťaze smerom dole (ku
podlahe) približne o 5 cm a pomaly otáčajte kľukou
proti smeru šliapania.
Pre dosiahnutie väčšieho napätia reťaze umiestnite
reťaz na štvrtý najmenší pastorok a naopak
pre zníženie napätia umiestnite reťaz na druhý
najmenší pastorok.
Čistenie reťaze
Pokiaľ ste spokojný so zodpovedajúcim napätím
reťaze, odstráňte horný kryt práčky a naplňte ju
po rysku odmasťovačom EcoTech® 2. Opakujte
vyššie uvedené kroky 3, 4 a 5.
Kľukou otáčajte pomaly proti smeru šliapania.
Približne 20 otočiek. Prepláchnite reťaz vodou
alebo ju utrite vlhkou handrou, aby ste odstránili
všetky zostatky usadenín. V prípade mimoriadne
špinavých reťazí postup opakujte. Reťaz usušte
a namažte opäť niektorým z mazív Finish Line™.
Tipy
1. Pračku reťaze môžete držať za rukoväť alebo ju
môžete držať zozadu bez použitia rukoväte. Vyberte
si spôsob držania, ktorý je vám pohodlnejší.
2. Stlačením reťaze približne o 5 cm smerom dole
(ku podlahe) a vďaka pomalému otáčaniu proti
smeru šliapania dosiahnete potrebného napätia
reťaze a vyhnete sa tak odkvapávaniu.
3. Náhradnú sadu kartáčov (3 kartáče, 2
molitanové vložky a 2 gumové stierky) si môžete
objednať u predajcov Finish Line™.
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