
Návod pro montáž deflektoru MRA X-creen 
 
Před samotnou montáží si důkladně prostudujte návod. Montáž musí být provedena odborným servisem. V případě 
poškození výrobku v důsledku neodborné montáže, nebude možné uznat reklamaci. 
 
Pro montáž deflektoru je nutné buď vyvrtat otvory do Vašeho plexištítu, nebo je možné dokoupit speciální sadu určenou 
pro montáž bez nutnosti vrtání (XCC). 
Pokud zvolíte montáž bez vrtání pomocí klem XCC, přejděte do bodu 4. 
Pro montáž pomocí vrtání zvolte bod 3. 
 

1. Montážní postup pro jednokloubovou verzi. (obrázek  S) 
Pro instalaci budete potřebovat 2,5mm a 3mm imbusové klíče (nejsou součástí balení). 

- Vložte 4 matky (č.13) a šrouby do deflektoru (č.1) a připevněte k němu díl (č.3) za pomocí šroubů M4x8 (č.12) 
- Vložte díl (č.4) a díl (č.8) do dílu (č.3) a poté je zajistěte dílem (č.2) viz obr.S. 
- Uložte matky (č.13) do dílu (č.9) a připevněte jej k dílu (č.8) za pomocí šroubu M4x20 (č.11). 
- Takto předpřipravený X-creen připevněte na plexi s vyvrtanými otvory (viz. Bod 3) pomocí matek (č.13), krytky 

(č.10) a šroubů M4x8 (č.12). 
- Utáhněte šrouby M4x20 (č.11) na dílu (č.9). 

 
2. Montážní postup pro dvoukloubovou verzi. (obrázek D) 

Pro instalaci budete potřebovat 2,5mm a 3mm imbusové klíče (nejsou součástí balení). 
- Vložte 4 matky (č.13) a šrouby do deflektoru (č.1) a připevněte k němu díl (č.3) za pomocí šroubů M4x8 (č.12) 
- Vložte části (č.5 a č.4) a připevněte je přitisknutím k dílu (č.2) v otevřené pozici. 
- Vložte část (č.7 a č.4) a připevněte je přitisknutím k dílu (č.6). 
- Vtiskněte matky (č.13)do dílu (č.9) a pomocí šroubu M4x20 (č.11) je přišroubujte k dílu (č.7). 
- Takto předpřipravený X-creen připevněte na plexi s vyvrtanými otvory (viz. Bod 3) pomocí matek (č.13), krytky 

(č.10) a šroubů M4x8 (č.12). 
- Utáhněte šrouby M4x20 (č.11) na dílu (č.9). 
 
3. Vyvrtání otvorů do plexi pro montáž deflektoru X-creen. 

Otvory vrtejte pouze v případě, že jste si jistí tím, že chcete mít deflektor na plexi namontován trvale. 
V jiném případě použijte raději pro montáž dodatečnou sadu klem XCC. 

- Nalepte přiloženou šablonu na vnější stranu plexi, tak aby šipky byly v rovině s horní hranou plexi a tak aby byla 
samolepka správně vycentrovaná ke středu. K tomu pomůže měřítko po stranách šablony. (obr. P1) 

- Přiložte složený deflektor včetně kloubků k šabloně. Zamkněte pozici kloubků, tak aby správně dosedaly na plexi a 
zkontrolujte zda sedí rozteče všech pozic pro otvory. V případě, že se otvory neshodují, vyznačte si pozici otvorů 
dle vlastní potřeby. 

- Vyvrtejte 6mm otvory, přičemž tlačte na vrtačkou pouze lehce, aby nedošlo k poškození plexiskla. Ujistěte se, že 
vrtáte kolmo k danému místu plexištítu. 

- Odstraňte nalepenou šablonu a připevněte deflektor pomocí matek (č.13), šroubů (č.12) a krytky (č.10). Všechny 
šrouby pečlivě utáhněte.  

 
4.  Montáž deflektoru pomocí klem XCC. 

Návod pro montáž klem MRA XCC 

Potřebné nářadí: imbusový klíč 2 a 3mm (je součástí balení) 

1. Připevněte klemy (č.6) pomocí imbusových šroubů M4 č.10 ke konci kloubů montážní sady X-creen. 
2.  (otevřenou stranou klem směrem dolů). 
3. Zašroubujte do klemy imbusové šroubky M4 x 12 (č.9) tak, aby vyčnívaly cca 1,5mm. 

Umístněte vymezovací podložky (č.7) do klemy tak, aby vyčnívající šroubky zapadly do otvoru v podložkách.  
4. Nasunte vymezovací gumy (č.8) dovnitř klem tak, aby osazení na gumách zapadly do odpovídajících otvorů. 
5. Nastavte kloubky montážní sady včetně klem do stejné pozice a zajistěte je otočnými zámky. 
6. Umístněte kompletní sadu do středu plexi a zajistěte klemy pomocí roubků (č.9).  
7. Zkontrolujte správnou pozici deflektoru a dotáhněte všechny šroubky. 
8. Po dotažení všech šroubků můžete odemknout zámky, nastavit si deflektor do požadované pozice  

a poté zámky zajistit. 
 
 



 

 
 



 

Návod pro montáž klem MRA XCC 

Potřebné nářadí: imbusový klíč 2 a 3mm (je součástí balení) 

1. Připevněte klemy (č.6) pomocí imbusových šroubů M4 č.10 ke konci kloubů montážní sady X-
creen. 

2.  (otevřenou stranou klem směrem dolů). 
3. Zašroubujte do klemy imbusové šroubky M4 x 12 (č.9) tak, aby vyčnívaly cca 1,5mm. 

Umístněte vymezovací podložky (č.7) do klemy tak, aby vyčnívající šroubky zapadly do otvoru 
v podložkách.  

4. Nasunte vymezovací gumy (č.8) dovnitř klem tak, aby osazení na gumách zapadly do 
odpovídajících otvorů. 

5. Nastavte kloubky montážní sady včetně klem do stejné pozice a zajistěte je otočnými zámky. 
6. Umístněte kompletní sadu do středu plexi a zajistěte klemy pomocí roubků (č.9).  
7. Zkontrolujte správnou pozici deflektoru a dotáhněte všechny šroubky. 
8. Po dotažení všech šroubků můžete odemknout zámky, nastavit si deflektor do požadované 

pozice  
a poté zámky zajistit. 

 


