Návod na použitie

REWITEC® PowerShot® S/M/L
K ošetreniu benzínových a dieselových motorov produktom z rodiny
REWITEC® PowerShot®

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre naše inovatívne produkty REWITEC®
PowerShot®
s osvedčenou kvalitou, teraz v novom prevedení a s patentovanou
receptúrou nanášania ochrannej silikátovej vrstvy, ktorá mimo iné tiež:
•
•
•
•
•
•

Znižuje spotrebu
Predlžuje životnosť motora
Optimalizuje výkon motoru
Znižuje spotrebu oleja
Znižuje obsah škodlivín vo výfukových plynoch
Zlepšuje studené štarty

Týmto sme učinili krok správnym smerom, aby ste ochránili Váš motor a zároveň
znížili prevádzkové náklady. Tiež ste urobili niečo pre životné prostredie. Rozličné
veľkosti balenia PowerShot® (navzájom kompatibilné) sú určené pre rôzne obsahy
motorov. to znamená, že pre motor s obsahom 5.000cm³ použijete dohromady
PowerShot® M (do obsahu 2.000cm³) a k tomu PowerShot® L (do obsahu
3.000cm³).
Aplikácia:
1. Motor musí mať prevádzkovú teplotu alebo musí byť najmenej 15 min
v prevádzke..
2. Pokiaľ má motor separátor alebo odstreďovač, ten musí byť v dobe ošetrenia
motoru prípravkom vypnutý.
3. Je nutná výmena olejového filtru.
4. Pred použitím obsah balenia REWITEC® PowerShot® cca. 1 min pretrepávajte.
5. Potom je možne naliať obsah balenia do horúceho oleja.
6. Po aplikácií nechajte motor 15 minút bežať.
7. Po cca. 1.500 km alebo 30 prevádzkových hodinách je ošetrenie motora
ukončené a separátor alebo odstreďovač môžete znova uviesť do prevádzky (po túto
dobu nemeňte olej).
Bezpečnostné pokyny
Prípravok nepatrí do rúk detí. Prípravok nepožívajte. Vyhnite sa kontaktu s kožou. Prípravok môže byť
zľahka dráždivý pre oči. Pri vniknutí prípravku do očí, oči dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte
lekársku pomoc. Nevystavujte otvorenému ohni a miestam s vysokou teplotou.
PowerShot® S: do obsahu 2.000 cm³, každých 10.000 km (alebo po pol roku k PowerShot®M a L)
PowerShot® M: hlavná starostlivosť do obsahu 2.000 cm³, raz ročne
PowerShot® L: hlavná starostlivosť do obsahu 3.000 cm³, raz ročne
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