
Instrukcja montażu napinacza łańcucha
mozartt WoG

górna krawędź
(ustawić równolegle do podłoża)

śruby regulacyjne
(dokręcać kluczem 5mm)

śruba usztywniająca
(nie dokręcać mocno)

śruba usztywniająca
(nie dokręcać mocno)

prowadnica górna

płyta tylna

prowadnica dolna

śruby ISCG - M6
(dokręcać kluczem imbusowym 3mm)

podkładki regulujące 
odsunięcie płyty tylnej

adapter ISCG /
mocowanie ISCG w ramie

płyta tylna

widoczne końce zębów 
w otworach prowadnic

maksymalna grubość
zębatki

krańce prowadnic muszą 
całkowicie zakryć obrys zębów

! !
Montaż napinacza łańcucha jest stosunkowo łatwy, jednak dla niezaawansowanych użytkowników zalecamy montaż 
w wyspecjalizowanym serwisie rowerowym. NIeprawidłowy montaż i użykowanie napinacza może zagrozić Twojemu życiu lub zdrowiu. 
Marka mozartt.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytku lub montaża napinacza łańcucha. 
Wszelkie wady mechaniczne, w tym zniszczenie z powodu nieprawidłowego montażu nie podlegają gwarancji.

Narzędzia potrzebne do prawidłowego montażu:
klucze ampułowe 5, 4 oraz 3mm.

1. Sprawdź swój napęd: przed przystąpieniem do montażu 
napinacza sprawdź, czy żaden z komponentów (korba, zębatka, 
łańcuch) nie jest skrzyniony / zniszczony. Krzywe lub zniszczone 
elementy mogą doprowadzić do zniszczenia napinacza, co może 
zagrozić Twojemu życiu lub zdrowiu.

2. Zamontuj zębatkę na środkowej pozycji korby (zewnętrzną 
pozycję pozostaw pustą). Zębatka zamontowana na zewnętrznej 
pozycji spowoduje utratę prawidłowej linii łańcucha.

3. Przykręć płytę tylną do adaptera lub mocowania ISCG w ramie. 
Prawidłowo zamontowana płyta tylna widoczna jest na rysunku 
nr.1. Górna krawędź płyty tylnej powinna być równoległa do 
podłoża. W przypadku ram hardtail, płyta tylna może być 
przekręcona w stronę ruchu wskazówek zegara, jednak trzeba 
zwrócić uwagę, aby przy największym przełożeniu łańcuch nie 
obijał o miejsce przykręcenia śruby usztywaniającej górną 
prowadnicę. 
W zestawie znajdują się podkładki umożliwiające odsunięcie płyty 
tylnej, tak aby po montażu korby, zębatka przebiegała dokładnie 
przez środek prowadnicy górnej i dolnej (montaż podkładek 
ukazuje rysunek nr 2).

4. Wyreguluj prowadnice delikatnie luzując śruby montażowe. 
Prowadnice będą miały możliwość ruchu bliżej lub dalej zębatki. 
Zsuń prowadnicę tak, aby zęby zębatki były całkowicie zakryte 
przez prowadnice, a ich końce ukazały się w otworach prowadnic. 
Prawidłowo wyregulowane prowadnice ukazuje rysunek nr 3.

5. Dokręć wszystkie śruby. Pamiętaj, aby nie dokręcać zbyt mocno 
śrub usztywniających - dokręcaj do momentu aż poczeujesz 
delikatny opór, od tego momentu wystarczy 1/4 obrotu, aby śruby 
były dobrze dokręcone. Zbyt mocne skręcenie elementów może 
doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia napinacza, co nie 
jest objęte gwarancją.

Wskazówki: 
1.Jeżeli posiadasz ramę z dużym skokiem lub ze skomplikowanym 
systemem zawieszenia, radzimy wyjąc z ramy damper i sprawdzić, 
czy przy pełnym ugięciu zawieszenia żaden z jego elementów nie 
będzie kolidował z napinaczem łańcucha.
2. Jeżeli twoja rama ma bardzo obniżony wahacz, sprawdź czy jest 
możliwe, aby poprawnie zamontować napinacz (górna krawędź 
napinacza powinna być równoległa do podłoża). Jeśli prawidłowy 
montaż nie jest możliwy, skontaktuj się z producentem.

Dziękujęmy za wybór produktów marki mozartt.com
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UPPER EDGE
(set parallel to the ground)

adjusting bolts
(use the dynamometric key 
to screw the bolt - 0,9Nm)

stiffening bolt

to screw the bolt - 0,4Nm)
(use the dynamometric key 

stiffening bolt

to screw the bolt - 
(use the dynamometric key 

0,4Nm)

upper guide

backplate

bottom guide

ends of the tooth visible 
in the guide plates holes

GUIDE PLATES EDGES HAVE TO 
COVER THE WHOLE TOOTH.

GROUND
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1. Assemble the chainring in the middle position of the chainset, in place where in the triple chainset is a 
second chainring.
2. The bacplate should be assembled do ISCG tabs / adaptor in way, that its upper edge is parallel to the 
ground. (see the picture below)

M6 ISCG bolts

PUT THE SPACERS BETWEEN 
ISCG ADAPTOR / TABS 

AND BACKPLATE

ISCG tabs / adaptor

backplate

to set the chainring exactly 
in the middle of the guide 

plates, put the spacers 
between ISCG adaptor / 
tabs and the bacplate.

OKWRONG

slide the guide 
plates to overlap 
the chainr ing 
tooth.

WRONG OK

Setup instruction of the 
mozartt WoG / WoG - mini chainguides
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! !
Installation of the chainguide is very simple, but for non advanced users we recommend to install it in your local bicycle 
service.Improperly installed or used chainguide may endanger your life or health. The brand - mozartt.com is not liable for damages 
caused by improper use of the chainguides.

the chainring is exactly 
in the middle 

of the guide plates

GROUND


