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Model: 
Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemene 
 
 
Pokyny 
 
Než začnete přístroj používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu aby přístroj 
náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu. 
Při používání přípravku pro kontrolu napnutí rozvod. řemene je vždy potřeba dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem. 
 
Bezpečnostní předpisy 
 
Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu. 

- přípravek nepoužívejte k jiným účelům, než je určen 
- opravy mohou provádět pouze „kvalifikované“ osoby 

 
Funkce a použití 
 
Přípravek pro kontrolu napnutí rozvodového řemenu, slouží pro kontrolu napnutí rozvodového 
řemenu spalovacích motorů. Tento přípravek může být použit u všech automobilů, kde tabulka 
s technickými údaji pro průhyb řemenu v mm při určité kroutící síle v N nebo Kp je vykázána. 
(viz.přiložená tabulka) 
 
Výhody 
 

- rychlé a snadné použití 
- minimální nároky na údržbu 
- kompaktní a stabilní přípravek 
- oboustranný ukazatel naměřených hodnot 

 
Návod k použití 
 

- zjistěte předepsanou hodnotu napnutí rozvodového řemene, danou od výrobce 
automobilu 

- přípravek nasaďte mezi řemenici vačkové hřídele a řemenici vstřikovacího 
čerpadla(popř.řemenici vodního čerpadla)- je třeba postupovat dle pokynů výrobce 

- stavitelnou matku přípravku šroubujte do té polohy, až spodní hrana matky pos.1 
dosáhne hodnoty, kterou dle daných údajů najdete v přiložené tabulce 

- v případě, že naměřená hodnota je menší než hodnota daná výrobcem, je rozvodový 
řemen nedostatečně napnutý a je třeba jej dopnout 

- a pokud je naměřená hodnota větší než hodnota daná výrobcem nebo dokonce se 
ukazatel skrývá pod nastavovací matici, je rozvodový řemen přepnutý a je třeba jej 
povolit 

- napnutí nebo povolení řemene provedete tak, že odjistíte napinací kladku, řemen buď 
dopnete nebo povolíte na danou hodnotu a následně opět zajístíte  
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Údržba: 
 

- skladujte pouze v suchých prostorách  
Kryt přístroje čistěte měkkým hadříkem ( nejlépe po každém použití ).  
Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník 
 
 
 
 
 
Životní prostředí: 
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina 
materiálu které jsou použity na přístroj a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na 
místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami 
ochrany životního prostředí. 
 
Záruční podmínky: 
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílu, nesprávným použitím a cizím 
zásahem do jednotlivých dílů přístroje. 
 
 
 
                                       ZÁRUČNÍ  LIST 
 
Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, 547 01 Náchod 
                                    Tel.: 491 422 690 , www.bgs.cz , E-mail : bgs@bgs.cz 
 
Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu technikovi. Při 
uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním stavu. V případě zásahu do 
jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. 
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. 
 
 
 
 
 
 
      Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis : 
 
 
______________________                                 ______________________ 


