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1) Zdemontuj oryginalna dokładke 1.
1) Disassemble the original valance 1.

2) Dopasuj dokładke do zderzaka 2.
2) Match the new valance with the bumper 2.

1) Zdemontuj oryginalna dokładke 1.
1) Disassemble the original valance 1.
2) Dopasuj dokładke do zderzaka 2.
2) Match the new valance with the bumper 2.

3) Za pomoca tasmy zaznacz obrys dokładki 3.
3) Mark the contour of the valance with the tape 3.
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3) Za pomoca tasmy zaznacz obrys dokładki 3.
3) Mark the contour of the valance with the tape 3.

3
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4) Za pomoca markera zaznacz punkty na tasmie oraz dokładce, w dalszym etapie zapewnia poprawne
umiejscowienie dokładki 4.
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4) Za pomoca markera zaznacz punkty na tasmie oraz dokładce, w dalszym etapie zapewnia poprawne
umiejscowienie dokładki 4.

5

5) Zdemontuj zderzak 5. 5) Remove the bumper 5.

4) Using a marker, mark points on the tape and the valance, this will allow you to place the valance
correctly later 4.

5) Zdemontuj zderzak 5. 5) Remove the bumper 5.
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4

4) Using a marker, mark points on the tape and the valance, this will allow you to place the valance
correctly later 4.
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6) Za pomoca dołaczonej do zestawu montazowego sciereczki, odtłusc powierzchnie zderzaka w miejscu obrysu
dokładki, które wczesniej zaznaczyłes tasma 6a i 6b.

6b

6) Za pomoca dołaczonej do zestawu montazowego sciereczki, odtłusc powierzchnie zderzaka w miejscu obrysu
dokładki, które wczesniej zaznaczyłes tasma 6a i 6b.

6a

6) With the wipe included in the mounting kit degrease the bumper’s surface where the valances contour ﬁts – the
area earlier marked with the tape 6a and 6b.

6b

6) With the wipe included in the mounting kit degrease the bumper’s surface where the valances contour ﬁts – the
area earlier marked with the tape 6a and 6b.

6a
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7b

8a

8) Tighten the latches included in the
mounting kit 8a and 8b.

8) Dokrec dołaczone do zestawu
montazowego zatrzaski 8a i 8b.

7) Umiesc dokładke we wczesniej zaznaczonym miejscu i odklej folie zabezpieczajaca tasme,
pamietaj aby odklejac folie stopniowo jednoczesnie dociskajac dokładke oraz uwazajac aby jej nie przesunac 7a i 7b.

7a

7) Umiesc dokładke we wczesniej zaznaczonym miejscu i odklej folie zabezpieczajaca tasme,
pamietaj aby odklejac folie stopniowo jednoczesnie dociskajac dokładke oraz uwazajac aby jej nie przesunac 7a i 7b.

8) Dokrec dołaczone do zestawu
montazowego zatrzaski 8a i 8b.

7) Place the valance in the spot marked before and remove the protective foil from the tape. Remember to remove the foil
gradually while pressing on the valance simultaneously and being careful not to move the valance 7a and 7b.

7b

7) Place the valance in the spot marked before and remove the protective foil from the tape. Remember to remove the foil
gradually while pressing on the valance simultaneously and being careful not to move the valance 7a and 7b.

7a
8) Tighten the latches included in the
mounting kit 8a and 8b.

9) Uzywajac wiertła 6mm przewierc dokładke i zderzak w przedstawionym miejscu 9.

8a

9) Uzywajac wiertła 6mm przewierc dokładke i zderzak w przedstawionym miejscu 9.

8b

11) Reassemble the bumper with the valance

11) Zamontuj z powrotem zderzak wraz z dokładka.

10b

11) Zamontuj z powrotem zderzak wraz z dokładka.

10a

10) Wykorzystujac sruby dołaczone do zestawu montazowego przykrec dokładke do zderzaka 10a i 10b.
10) With the bolts included in the mounting kit fasten the valance to the bumper 10a and 10b.
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9) Using a 6mm drill bit drill through the valance and the bumper in the designated
spot 9.
8b

9) Using a 6mm drill bit drill through the valance and the bumper in the designated
spot 9.

9

10b

11) Reassemble the bumper with the valance
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10) Wykorzystujac sruby dołaczone do zestawu montazowego przykrec dokładke do zderzaka 10a i 10b.
10) With the bolts included in the mounting kit fasten the valance to the bumper 10a and 10b.
10a
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12) Dokrec dokładke do podwozia samochodu uzywajac
oryginalnych otworów montazowych oraz oryginalnych srub 12a i 12b.

www.maxtondesign.com/manuals

12b

12) Dokrec dokładke do podwozia samochodu uzywajac
oryginalnych otworów montazowych oraz oryginalnych srub 12a i 12b.

More installation manuals on our website:

12a

12) Fasten the valance to the undertray using the original mounting
slots and the original bolts 12a and 12b.

www.maxtondesign.com/manuals

12b

12) Fasten the valance to the undertray using the original mounting
slots and the original bolts 12a and 12b.

12a

More installation manuals on our website:

