installatie op BMW R1200

BMW boxer:

Er zijn zoveel modellen dat ze niet allemaal
een eigen handleiding hebben. Het idee is dat
de ReCyclizer dicht bij de luchtbehuizing komt
te zitten. Waar de lucht binnenkomt en gemeten wordt. (Dus niet direct op de computer.)
Laat het weten als je er niet uitkomt alsjeblieft.

There are so many BMW boxer models, that’s
why not all of them have their own manual.
The idea is to find the IAT (Intake Air Temperature) sensor. This sensor is located at the spot
where the air comes in and is being messured. Please let us know if you need help.

R1200

Voorbeelden

Some
examples

IAT-SENSOR

IAT-SENSOR

Ontkoppel IAT
WIRE HARNESS

Unlock IAT
WIRE HARNESS

Ok, laten we beginnen...
• Verwijder het voorste zadelgedeelte
• Demonteer het linker kunststof tankpaneel
(4 snelsluitingen)
• Demonteer het linker kunststof paneeltje
boven de aanzuigbuis (2 snelsluitingen)
• Demonteer het linker metalen tankpaneel
(3 torx schroeven T20 en klikverbinding)
• Localiseer IntakeAirTemperature-sensor
(De IAT sensor bevindt zich ter hoogte van
de luchtfilter behuizing).
• Druk de zilveren clip in en ontkoppel de
IAT Sensor Wire Harness
• Plaats de ReCyclizer tussen de IAT Sensor
en de IAT Wire Harness. Druk het ijzeren beugeltje in zodat alles heel goed in elkaar steekt.
• Plaats alles terug en geniet van de ReCyclizer!
Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen riscico.
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.

We wensen je veel rijplezier!

---------------------------------Remove:

- The front saddle
- The left plastic panel (4 quick locks)
- The left little plastic panel above
the inlet tube (2 quick locks)
- The left metal tank panel
(3 torx screws T20)

- Locate IntakeAirTemperature-sensor. The IAT
sensor is located near the air filter housing.
- Push the metal bracket to unlock the IAT
Sensor Wire Harness
- Connect ReCyclizer to the IAT Sensor and
the IAT Wire Harness.
- Fit the panels on the motor bike again and
enjoy the ReCyclizer!

Application of the ReCyclizer is at your own risc.
Liability, in any form is rejected.

Have a good trip.

installatie op R1100 & R1150
Er zijn zoveel modellen dat ze niet allemaal
een eigen handleiding hebben. Het idee is dat
de ReCyclizer dicht bij de luchtbehuizing komt
te zitten. Waar de lucht binnenkomt en gemeten wordt. (Dus niet direct op de computer.)
Laat het weten als je er niet uitkomt alsjeblieft.

BMW boxer:

R1100 & R1150

There are so many BMW boxer models, that’s
why not all of them have their own manual.
The idea is to find the IAT (Intake Air Temperature) sensor. This sensor is located at the spot
where the air comes in and is being messured. Please let us know if you need help.

Voorbeelden
Some examples:
IAT-SENSOR
Ontkoppel IAT
WIRE HARNESS

Installed ReCyclizer

IAT-SENSOR
(when wire
harness is
disconnected)

Ok, laten we beginnen...
• Verwijder het zadelgedeelte
• Localiseer IntakeAirTemperature-sensor
(De IAT sensor bevindt zich ter hoogte van
de luchtfilter behuizing).
• Druk de zilveren clip in en ontkoppel de
IAT Sensor Wire Harness
• Plaats de ReCyclizer tussen de IAT Sensor
en de IAT Wire Harness.
• Druk daarbij het ijzeren beugeltje in zodat alles
heel goed in elkaar steekt.
• Plaats alles terug en geniet van de ReCyclizer!

Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen riscico.
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.

We wensen je veel rijplezier!

---------------------------------- Remove the front saddle
- Located IAT sensor
- Push the metal bracket to unlock the
IAT Sensor Wire Harness
- Connect ReCyclizer to the IAT Sensor
and the IAT Wire Harness.
- Fit the panels on the motor bike again and
enjoy the ReCyclizer!

Application of the ReCyclizer is at your own risc.
Liability, in any form is rejected.

Have
a good
We
wensen
je trip.
veel rijplezier!

installatie op BMW F & R850

vb. F800
IAT-SENSOR
Ontkoppel IAT
WIRE HARNESS

BMW boxer: BMW F & R850
There are so many BMW boxer models, that’s
why not all of them have their own manual.
The idea is to find the IAT (Intake Air Temperature) sensor. This sensor is located at the spot
where the air comes in and is being messured. Please let us know if you need help.

Some examples:

vb. R850

IAT-SENSOR

IAT-SENSOR
Ontkoppel IAT
WIRE HARNESS

Installed ReCyclizer

Geplaatste
ReCyclizer

Ok, laten we beginnen...
• Verwijder het zadel en kijk of u de luchttemperatuursensor kunt localiseren
• Zonee; Demonteer het centrale
kunststofpaneel (8 Torx schroeven).
• De aansluiting van de luchttemperatuursensor
zit centraal aan de rechterkant, zoals
aangeduid in de afbeelding.
• Druk op het metalen beugeltje om de connector te ontgrendelen. Trek vervolgens de connector los van de luchttemperatuursensor.
• Sluit de ene zijde van de ReCyclizer aan op
de sensor, de andere zijde op de sensorkabel.
• Druk daarbij het ijzeren beugeltje in zodat alles
heel goed in elkaar steekt.
• Duw het geheel wat opzij om het centrale
paneel terug goed te kunnen monteren.
Plaats vervolgens het zadel terug en geniet!
Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen riscico.
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.

We wensen je veel rijplezier!

---------------------------------- Remove the saddle and the plastic
center panel (8 torx screws)
- The connector of the air intake temperature
sensor is shown in the white circle. Press the
metal bracket to unlock the connector.
Pull it out of the socket gently.
- Connect one side of the ReCyclizer with the
sensor socket. Connect the other side to the
disconnected cable.
- Find a good position for the ReCyclizer so that
the center panel can be fitted properly back on
the motorcycle.
- Put the saddle back in place and enjoy!

Application of the ReCyclizer is at your own risc.
Liability, in any form is rejected.

Have a good trip.

