
W skład zestawu wchodzi (Rys. 1):
1. Osłona lampy – 1 szt.
2. Śruba M5x20 mm – 4 szt.
3.  Podkładka gumowa – 4 szt.
------------------------------------------------------------------------------

The set includes (Fig. 1)
1. Headlight protection – 1 pc
2.Bolt M5x20 mm – 4 pcs
3. Rubber washer – 4 pcs 

Osłona powinna być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną  uwagę na wiązki 
elektryczne, przewody hamulcowe  oraz inne elementy, aby nie były przyciśnięte lub nie tarły podczas 
eksploatacji  z powodu źle przeprowadzonego montażu.
Śruby dokręcić docelowo dopiero po zainstalowaniu wszystkich elementów zestawu. W trakcie instalacji należy 
pozostawić je lekko luźne.
UWAGA! Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie w ruchu poza drogami publicznymi.

1. Wykręcić 4 śruby znajdujące się po lewej i prawej stronie lampy przedniej (Rys. 2 pkt. 2).
2. Przykręcić osłonę lampy (Rys. 3 i 4 pkt. 1) w miejscu śrub wykręconych w kroku 1 używając 4 

śrub M5x20 mm  z zestawu (Rys. 3 i 4 pkt. 2). Pomiędzy osłoną a motocyklem na śrubach należy 
umieścić gumowe podkładki z zestawu (Rys. 3 pkt. 3).

3. Dokręcić wszystkie śruby.

Zalecane jest okresowe sprawdzenie poprawności dokręcenia wszystkich śrub szczególnie w wypadku 
zauważenia jakichkolwiek wibracji elementów produktu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cover should be installed only by a qualified person. Pay particular attention to the electric beams, brake hoses 
and and other parts, so that they are not pinched or they doesn't chafe during operation due to wrong 
installation. During installation it is recommended to set up all parts freely and tighten them at the end..
ATTENTION! The product is intended for off-road usage only. 

1. Remove 4 bolts on the left and right side of the headlight (Fig. 2 pt. 2).
2. Install headlight protection (Fig. 3 and 4 pt. 1) in place of bolts removed in step 1 using 4 bolts 

M5x20 mm from the set (Fig. 3 and 4 pt. 2). Between headlight protection and motorcycle place on 
bolts rubber washers from the set (Fig. 3 pt. 3).

3. Tighten bolts.

It is recommended to periodically check the tightness of all bolts, especially if you notice any vibrations in the 
product components. 
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