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Nosič tabulky pro registrační značku

Obrázek 1 – vložení značky

Vložte značku (ve směru šipky 1) od spodního okraje 
směrem k horním fixačním výliskům. 

Poté zmáčkněte obě tlačítka na spodním okraji 
(dle šipky 2) a vložte do nich značku. Značka nyní drží.

Obrázek 2 – zavírání

Vložte reklamní pruh do levé a pravé spodní části (pravá 
strana je označena písmenem R).
Poté pruh zmáčkněte z levé a pravé strany směrem 
do středu tak, abyste slyšeli hlasitá kliknutí.
Instalace značky je kompletní. 

Obrázek 3 – odinstalace  

Vložte montážní hák nebo šroubovák pod vyznačený 
bod uprostřed reklamního pruhu (dle šipky),  dokud se 
pruh neuvolní. Poté opatrně uchopte reklamní pruh 
a oddělejte ho (ve směru šipky 2).
Odstraňte značku z levých a pravých fixačních výlisků. 
Značka je nyní odstraněna. 

Upevněte nosič tabulky za použití kroužkové podložky (Ø 20 mm průměr) 
do stávajících otvorů na vozidle.
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Montážní hák

Tento výrobek je shodný s typem schváleným 
Ministerstvem dopravy ČR pod číslem schválení: ATEST 8 SD 3668.
Seznam servisních pracovišť – DovezuAuto Tools, Řípská 20a, Brno, 627 00
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Upevněte nosič tabulky za použití kroužkové podložky 
(Ø 20 mm průměr) do stávajících otvorů na vozidle.

Obrázek 1 – otevírání

Vložte montážní hák (součástí balení) z vnitřní strany 
pod oba  zámky na horní straně tabulky tak, jak je uká-
záno na obrázku 1.
Kývavým pohybem zleva doprava (dle šipek) oddělte 
zámek od pevného rámu tabulky. Opakujte na obou 
horních zámcích.  

Obrázek 2 – vložte značku

Vložte a zacvakněte značku pod horní zámky (dle šipky 
1) a současně ji vložte do spodní drážky co nejrovněji 
(šipka 2).  Vložte po celé délce drážky (šipka 3). 

Obrázek 3 – zavírání  

Zamáčkněte oba horní zámky (dle šipek) dokud neusly-
šíte hlasité „kliknutí”.

Obrázek 4 – odinstalace  

Otevřete horní zámky tak, jak je znázorněno na obr. 1. 
Přejeďte po značce z levé nebo pravé strany od spodní-
ho okraje  k hornímu (dle šipky 1)!
Vložte montážní hák mezi reklamní pruh a značku. Pro 
snažší manipulaci přimáčkněte značku k vozidlu (šipka 
2). Držte značku a přejeďte montážním hákem v dolním 
otvoru (šipka 3).
Značka je vyjmuta. 
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