Dołożyliśmy wszelkich starań aby oddać w wasze ręce pełnowartościowy produkt, który jak mamy nadzieję, Was zadowoli.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i montażu.

www. motooiler.pl

Firma V-Oila nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub mieniu mogące wyniknąć z nieprawidłowego lub
niedbałego montażu oraz z powodu nieprawidłowej eksploatacji.

Serdecznie dziękujemy za zakup produkowanego przez V-Oila
Motooilera.
Jesteśmy wdzięczni za obdarzenie nas niemałym kredytem zaufania, mając jednocześnie nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z
funkcjonalności jaką oferuje nasza automatyczna olejarka.

Przed montażem prosimy dokładnie zapoznać się z zawartością opakowania oraz
niniejszej instrukcji, oraz przygotować podstawowe narzędzia: kleszcze do cięcia
przewodów i docinania opasek /w ostateczności mogą byc nożyczki/, nóż do tapet
lub sciągacz izolacji, dowolny klucz 13mm oraz pręt 4mm lub klucz imbusowy 4mm.
Z uwagi na konieczność podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej motocykla
w większości przypadków motocykli będzie istniała konieczność zdjęcia siedzenia.
Jeśli wybrane przez Państwa miejsce montażu instalacji olejowej znajdować się
będzie pod owiewkami motocykla /np. pod boczkiem/ należy zdemontować
boczki/owiewki za pomocą odpowiednich do tego celu narzędzi.
Dostarczany z olejarką zestaw montażowy umożliwia zamocowanie zbiornika na olej
do ramy motocykla lub jego owiewek. W szczególnych przypadkach braku miejsca
na mocowanie zbiornika, zbiornik oleju można przymocować bezpośredniego do
ramy za pomocą dostarczonych opasek.

Firma V-Oila zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie nie mających wpływu na jego funkcjonalność bez
konieczności powiadamiania o tym klientów.

Motooiler jest systemem podającym olej grawitacyjnie dlatego prosimy zwrócić
uwagę, aby między zbiornikiem oleju a rurką podającą olej na zębatkę zachować
różnicę poziomów ok. 30 cm.
Z uwagi na znaczne różnice w lepkości oleju w zależności od temperatury otoczenia i
związane z nimi potencjalne problemy w prawidłowym dozowaniu środka smarnego,
zalecamy montaż magistrali ojejowej, elektrozaworu, jak również samego zbiornika
na olej z dala od zródeł ciepła: silnika, układu chłodzenia oraz elementów układu
wydechowego.
Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że bardziej stabilne temperaturowo są oleje
syntetyczne /łatwiej jest kontrolować ich podawanie przy zmiennych temperaturach/

Konieczne może się okazać zdjęcie części
owiewek.
Montaż:
Montaż rozpoczynamy od umiejscowienia w dogodnym dla nas miejscu sterownika
olejarki. Przełącznik pracy prosimy ustawić w położeniu ‘OFF’, czyli w położeniu
środkowym. Dla umiejscowienia sterownika rekomendujemy okolice tablicy
przyrządów tak aby w łatwy sposób można było kontrolowac pracę Motooilera i
nawet podczas jazdy dostosowywać jego funkcjonowanie/dozowanie oleju do
zmieniających się warunków drogowych.
Z uwagi na niewielkie rozmiary sterownika i jego małą masę, do przymocowania
sterownika w pożądanym miejscu prosimy użyć części dołączonej w zestawie taśmy
dwustronnej.

Prosimy pamiętać o zachowaniu minimalnej
wysokości słupa cieczy
Przewody zakończone złączem prosimy złączyć z pozostałą częścią wiązki kablowej
/do zatrzaśnięcia zatrzasku wtyku!/ i całość przeprowadzić w kierunku tyłu pojazdu,
unieruchamiając po drodze wiązkę dołączonymi opaskami kablowymi.
Niedopuszczalne jest pozostawienie luźnych wtyków czy dłuższych niż 20 cm
odcinków przewodów. Kompletna wiązka kablowa powinna zostać doprowadzona w
okolice tylnego siedzenia gdzie zostanie podłączona do żródła zasilania oraz
elektrozaworu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeprowadzenie
wiązki kablowej w okolicy kierownicy i elementów ruchomych zawieszenia, oraz
elementów układu wydechowego czy ruchomych elementów przepustnic gaźnika lub
układu wtryskowego!

Propozycja umiejscowienia sterownika.
Prosimy w tym momencie wybrać miejsca dla zamocowania pozostałych elementów
zestawu: zbiornika oleju oraz elektrozaworu oraz, po zamocowaniu elektrozaworu
poprowadzić magistralę olejową od zaworu do wahacza i dyszy dozującej oraz
podłączyć do zaworu rurkę doprowadzającą olej. UWAGA!!! – na tym etapie nie
podłączać jeszcze przewodu do zbiornika oleju!!!
Mocowanie dyszy podającej olej:
Wspornik dyszy dozującej wycięty z blachy nierdzewnej mocuje się do wahacza od
strony koła dwiema opaskami plastikowymi. Ostateczne dociągnięcie opasek
proponujemy zostawić na moment w którym za pomocą dyszy zostanie ustalona
prawidłowa odległość zębatka/wspornik dyszy.
Rurka PTFE tefłonowa w zestawie jest zbyt długa do większości motocykli – można
ją skrócić po przymiarce.
Wieszak na wahacz ma 2 otwory – jarzmo proponujemy zainstalować w takim
otworze, który zagwarantuje zabezpieczenie całości przed kontaktem z łańcuchem
podczas jazdy. Po zainstalowaniu jarzma w otworze najbliższym wahaczowi
zalecamy pozostałą część wieszaka obciąć i zeszlifować ew. nierówności.

Min 30 cm!

Sterownik Motooiler’a jest zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi w
klasie ‘splash proof’. Nie zaszkodzi mu deszcz ale nie zaleca się kierowania na niego
bezpośrednio przez dłuższy czas strumienia wody np. z myjki ciśnieniowej.

Umocowane opaskami złącze
kablowe
Wprowadź cienką rurkę PTFE w przewód olejowy /10mm./ i wciśnij obydwie rurki w
wyfrezowany kanałek w jednym z dysków uchwytu.

Przy instalowaniu rurki podającej prosimy zwrócić uwagę na jej podgięcie –
powinno ono być skierowane w stronę zębatki odbiorczej.

Po zamocowaniu rurki w uchwycie jej krzywiznę ułóż w stonę zębatki. Dokładnie
dokręć śruby mocujące uchwyt.

Rurka może delikatnie dotykać zębatki przy instalacji i po zaciśnięciu jarzma
nakrętką .

UWAGA!!! – nigdy nie manipuluj rękoma przy łańcuchu przy włączonym silniku
zwłaszcza gdy włączony jest którykolwiek bieg. Istnieje możliwość wystąpienia
ciężkich obrażeń ciała!!! Przy pozycjonowaniu wspornika dyszy jak i samej dyszy
bezwzględnie wyłącz silnik!

Nieprawidłowe ułożenie rurki – obkręcić podcięcie w
stronę zębatki.
Po jej prawidłowym zamocowaniu w uchwycie koniec rurki powinien lekko dotykać
zębatki.

Podłączenie instalacji elektrycznej:
Motooiler jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze jak i w podłączeniu do
instalacji elektrycznej motocykla.
Przewód biały podłącz do bieguna ‘+’ instalacji motocykla, np. do obwodu świateł
pozycyjnych tylnych /nie do akumulatora!/, przewód zielony do masy motocykla /w
komplecie mosiężne oczko/ pozostałe dwa przewody /brązowy i żółty/ będą
podłączone do elektrozaworu.
W celu podłączenia się do bieguna ‘+’ prosimy użyć znajdującej się w zestawie
złączki kablowej, która zaciskane jednocześnie na przewodzie oryginalnym i
podłączanym przecina ich izolację doprowadzając do trwałego połączenia
elektrycznego.

Podłączenie zaworu.
Kierunek przepływu wskazuje strzałka. Zawór może być zainstalowany kilka cm
powyżej zbiornika jeśli nie ma innej możliwości.
Polaryzacja zaworu +/- nie ma znaczenia dla jego prawidłowego działania. Z uwagi
na możliwość przegrzania i spalenia cewki nie wolno zaworu podłączać
bezpośrednio pod akumulator na dłużej niż 5 sek.
Na przewody nasunąć koszulki termokurczliwe, gumki uszczelniające, zacisnąć
styki /najlepiej jest je przylutować po zaciśnięciu/. Styki wsunąć w obudowę złącza do
zatrzaśnięcia a następnie zabezpieczyć je w obudowie czerwonym elementem
blokującym wsuwając go w obudowę do oporu.
Prawidłowo zmontowany wtyk połączony z zaworem zapewnia 100% szczelności.

Proponujemy podłączenie zasilania urządzenia do instalacji oświetleniowej tyłu
motocykla – zlokalizować należy przewód ‘+’ instalacji lampy pozycyjnej tylnej i
w niego wpiąć złączkę kablową.
Przewód zielony prosimy połączyć w dowolnym miejscu z masą motocykla.
Sprawdzenie poprawności instalacji:
włącz zapłon i/lub światła mijania. Włącz przełącznik sterownika na 1 lub 2 /10-2/, powinna zapalić się zielona dioda sygnalizująca działanie urządzenia i
włączone światła.
EKSPLOATACJA:
Przełącznik w lewo '2' – dozowanie co 40 sekund;
Przełącznik w prawo '1' – dozowanie co 60 sekund;
Potencjometr w każdym z ustawień przełącznika steruje wielkością
kropli, tj. czasem otwarcia zaworu w zakresie od 0,25sek do 4 sek.
Do codziennej eksploatacji zaleca się ustawienie przełącznika w prawo '1'
i potencjometr na ok. godziny '12'.

Napełnianie magistrali: Napełnianie magistrali jest procedurą konieczną aby olejarka
funkcjonowała od pierwszych metrów jazdy po jej założeniu. Jeśli zrezygnujesz z tej
procedury, na którą będziesz potrzebować ok. 5 min. pierwsze krople oleju na
zębatce pojawią się po przejechaniu ok. 40km.
W tej chwili masz już podłączone rurki magistrali miedzy dyszą a zaworem i
ustawioną dyszę. Powinieneś mieć już ustaloną długość rurki pomiędzy zaworem a
zbiornikiem oleju. Rekomendowany olej: półsyntetyk 75-80W90, przekładniowy.
Za pomocą dołączonej strzykawki 20ml z pobierz wybrany olej z pojemnika i podłącz
strzykawkę do rurki powyżej elektrozaworu.
Włącz zapłon i/lub światła. Ustaw potencjometr na maksymalną wartość /pokręć nim
do oporu w prawo/, przełącznik sterownika ustaw na ‘2’. Zawór będzie otwierał się
teraz na maksymalną wartość co ok. 40sekund. Co 40 sekund będziesz miał ok. 3
sekundy na to aby przetłoczyć olej przez magistralę. Powtarzaj wtłaczanie oleju do
magistrali w momencie otwarcia zaworu aż do momentu, w którym nie osiągnie on
wylot z dyszy.

Kiedy zakończysz operację zalewania magistrali wyłącz zapłon i/lub światła. Po
odłaczeniu rurki od strzykawki podłącz ją do zbiornika nasuwając rurkę do
końca na króciec. Ważne jest dokładne zmierzenie dlugości wszystkich rurek
przed ich podłączeniem do króćców ponieważ ze względów bezpieczeństwa
konstrukcja króćca uniemożliwia zdjęcie rurki bez jej rozcinania.
Na dwa mosiężne przewody odpowietrzające zbiornika nałóż dwa odcinki rurki
z pozostałych po montażu rurek olejowych i wyprowadź je w takie miejsce w
którym będą dla Ciebie dostępne bez ściągania owiewek i przy minimalnym
/lub bez/ demontażu części motocykla. Jedna z tych rurek będzie służyła do
napełniania zbiornika a druga do jego odpowietrzania.
Po umieszczeniu rurek w wybranym miejscu za pomocą strzykawki napełnij
zbiornik do momentu w którym drugiej rurce nie pojawi się olej.
Od tej chwili urządzenie jest gotowe do użytkowania.
W zależności od ustawień i warunków drogowych zawartość zbiornika powinna
wystarczyć na 2500-3000km.
Dokładnie wyczyść ewentualnie rozlany podczas tej operacji olej!

Bezpiecznej jazdy i wielu bezawaryjnych kilometrów życzy V-Oila – producent Motooilera.

