
GB DECORATIVE WHEEL COVERS

RUS ДЕКОАТИВНЫЕ КОЛПАКИ КОЛЕС (КРЫШКИ)

UA КОВПАКИ 

PL OZDOBNE KOŁPAKI SAMOCHODOWE 

Наші ковпаки пасують до більшості ободів автомобілів. • Їхня конструкція забезпечує вільну циркуляцію повітря, не даючи ободові перегріватися. • Високоякісна фарба 
або лак гарантує чудовий вигляд і легке чищення. • Для монтажу і демонтажу не потрібно жодних інструментів. • Вирізи дають легкий доступ до клапанів. • Елементи 
кріплення — міцні та гнучкі, вони забезпечують довге використання ковпаків. • Металеве кільце рівномірно розподіляє навантаження по всіх елементах кріплення.
ВСТАНОВЛЕННЯ: Перед тим, як встановлювати ковпаки, почистіть ободи. Встановіть металеве кільце боком із вигином на клапан, вставте елементи кріплення у 
відповідні отвори. Встановіть приготовлений ковпак на нижню частину обода, притримайте коліном і притисніть два верхні елементи кріплення пальцями до обода. 
Притисніть весь ковпак до обода колеса. Простежте, щоб елементи кріплення були однаково притиснуті до обода.
ДЕМОНТАЖ: Вставте пальці обох рук в отвори на верхній частині ковпака, зніміть його, приклавши зусилля. Якщо ковпак сидить надто міцно, скористайтеся викруткою 
або іншим предметом для відокремлення ковпака.
ДОГЛЯД: У разі потреби встановити снігові ланцюги зніміть ковпаки, щоб не пошкодити їх. Наші ковпаки є універсальними і пасують майже до кожного автомобіля. Проте 
іноді певні ободи можуть мати інші розміри, що ускладнює встановлення ковпака. Слід припасувати металеве кільце до кола обода. Користуючись щипцями, налаштуйте 
належний розмір кільця на боці з вигином, передбаченим для клапана колеса. Якщо важко встановити ковпак на обід, звузьте вигин. Якщо ковпак встановлюється надто 
легко, трохи збільшіть розмір кільця. Лише правильний розмір металевого кільця дає змогу уникнути пошкодження та втрати ковпака.



BG ДЕКОРАТИВНИ ТАСОВЕ ЗА МПС 4 БР/К-Т

H KERÉK DÍSZTÁRCSÁK

- тези тасове са подходящи за повечето джанти
- са предназначени да предоставят достатъчно въздушна струя и да се предотврати прегряване на джантата
- висококачествената боя (или лак, ако избрано) гарантира забележителен външен вид и лесно почистване
- монтажа и демонтажа е лесно и не се изискват никакви инструменти
- Дупките на винтилите осигуряват открит достъп до винтилите на гумите
- висок  живот е гарантиран благодарение на силни и гъвкави пластмасови ключалки
- затягащ стоманен разширителен пръстен осигурява равномерен натиск върху всички лостчетата
МОНТАЖ:
Почистете джантата преди сглобяване таса. Сложете стоманения разширяване пръстен така, че дупката за винтила  да  се намира срещу вентила и го 
поставете в пръстена  в скобата гнездата по целия тас. Когато приключите , таса е готов за сглобяване. Инсталирайте тас в долната част на джантата и да го 
притеснете. Натиснете двете горни скоби като в същото време натискате таса в джантата. Натиснете таса в джантата по периферията си. Уверете се, че всички 
лостчетата кликат в джантата.
ДЕМОНТАЖ:
Когато разглобявате, издърпайте горната част на тас дори с прилагането на сила. В случай че таса пасва много плътно, използвайте отвертка, за да измъкнете 
таса навън.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При инсталирането на вериги за сняг, демонтирайте таса първо за предотвратите щети. Тези Тасовете са проектирани да станат за най-много видове 
автомобили. В някои случаи те могат да са захванати  в джантата прекалено стегнато или твърде слабо. Когато това се случи коригирайте диаметъра на 
стоманения пръстен в областта на дупките на винтилите чрез използване на стандартни клещи. Опънете пръстена, ако таса  пасва твърде нестабилно или 
стиснете пръстена, ако таса  пасва прекалено стегнато. Регулирайте стоманени пръстен правилно да се предотвратят повреждане на декоративните тасове 
или тяхното изгубване.

RO CAPACE ROTI

CZ OZDOBNÉ KRYTY KOL (POKLICE)

SK OZDOBNÉ KRYTY KOLIES (PUKLICE)

                                                                 Výrobok je zhodný s typom schváleným Ministerstvom dopravy a výstavby
                                                                 Slovenskej republiky od 29.03.2019
                                                                 Osvedčenie o typovom schválení číslo : N-1750-00 
                                                                 Výrobca:  Versaco s.r.o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa
                                                                 Značka typového schválenia: 27MD N-01750
                                                                 Typ : Versaco
                                                                 Variant: všetky 


