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JAK UMIEŚCIĆ NINJA C W KIEROWNICY

JAK WYJĄĆ NINJA C Z KIEROWNICY

OGRANICZENIA

Kierownica z minimum 70 mm prostym 
odcinkiem na końcu.

Pasuje do ø 16,5-20 mm Pasuje do uchwytów 
z zaślepkami

KONSERWACJA

Odkręć śrubę i wyjąć zaślepkę z uchwytu po obu 
stronach. (W zależności od rodzaju kierownicy)

(Przykład dla chwytów z zaślepkami)

Obrócić zatyczkę do rozszerzenia 
uszczelki tylko tyle na ile to 
konieczne.

Naciśnij aby 
dopasować 
kształt uszczelki 
jak na rysunku.

Wepchnij NINJA C do 
końcówek po obu stronach 
kierownicy.

Jeśli NINJA C nie pasuje prawidłowo do kierownicy, 
ustaw naprężenie uszczelki tak jak to konieczne i 
ponownie zainstaluj.

PCHNIJ

Uszczelka  Przegródka 
na 2 Piny 

• Pasuje do kierownic szosowych      
  z minimum 70 mm prostym    
  odcinkiem na końcu.
• Pasuje do ø 16,5-20 mm.
• Pasuje do wielobiegowych 
  łańcuchów, w tym drążonych,
  11- biegowych Campagnolo®. 
• Przeczytaj instrukcję przed 
  pierwszym użyciem.

Hak do łańcucha

Imbus 4 mm 

(Piny 
nie są 
wliczone)Pokrętło regulacji 

i łamacz pinów

Okresowo sprawdzaj czy NINJA C jest 
prawidłowo umieszczona w kierownicy.

OSTRZEŻENIE

• W razie potrzeby nasmaruj narzędzia smarem 
  na bazie Teflon®.
• Aby zapobiec korozji, przechowuj narzędzia w 
  suchym miejscu.
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Zatyczka

Nit do 
drążonych 
pinów

1 2 3

WYCIĄGNIJ

ø 16,5 mm

ø 20 mm70 mm

KIEROWNICA 
SZOSOWA

KIEROWNICA 
PŁASKA

70 mm



JAK WYMIENIĆ PIN W ŁAŃCUCHU

JAK ZAŁOŻYĆ DRĄŻONY PIN DO 11-BIEGOWEGO CAMPAGNOLO®

OSTRZEŻENIE

InstrukcjaNINJA C

2 lata gwarancji: Na na wady fabryczne wszystkich 
części mechanicznych.
Warunki gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać 
dowód zakupu. Jeśli nie ma paragonu zakłada się, 
że gwarancja rozpoczyna sie od daty produkcji. 
Wszystkie gwarancje sa nieważne, jeżeli produkt 
jest uszkodzony z powodu kolizji, nadużycia, zmiany 
systemu, modyfikacji, lub wykorzystywany w inny 
sposób niż opisano w niniejszej instrukcji.
* Dane techniczne i wyglad mogą ulec zmianie bez 
  powiadomienia.
W razie pytań proszę skontaktować się z 
dystrybutorem lub sprzedawcą Topeak.
www.topeak.com

GWARANCJA
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Po wciśnięciu specjalnego zastępczego pinu w 11-biegowym Campagnolo® i ułamaniu zbędnej końcówki, zagnieć 
również końcówkę nitu jeśli jest taka potrzeba aby zapobiec uszkodzeniu łańcucha.

* Campagnolo® jest zarejestrowanym znakiem Campagnolo S.r.I.            * Teflon® jest zarejestrowanym znakiemDuPont.

3/4 obrotu

Użyj pierwszej szczeliny aby założyć 
lub usunąć pin. Użyj drugiej szczeliny 
aby poluzować sztywne ogniwo.

Pierwsza szczelina Druga szczelina

Podczas wciskania pinu, dociśnij od góry 
łańcuch aby dobrze dopasować go do 
wgłębienia w imadełku. Upewnij się, że 
wkładany pin jest wyśrodkowany z otworem 
w łańcuchu.

Sprawdź jeszcze raz ogniwo i 
upewnij się, że łańcuch po  
wymianie swobodnie się wygina.

Wyciśnij stary 
pin i zastąp go 
nowym.

Przytrzymaj łańcuch i ustaw 
wybrany nit w centralnej pozycji.

Kowadełko po użyciu może się ciężko 
składać. Unieś kowadełko wraz z 
hakiem do przechowywania.

Ułam niepotrzebną część pinu.
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wybrany nit

Jeśli to 
konieczne 
naciśnij lekko 
pin aby 
poluzować 
sztywne 
ogniwo.
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