
Návod k použití pojistných šroub ů a matic McGard
Odstraňte jeden originální šroub/matici z každého kola na vašem vozidle. 
Důležité: vždy se ujist ěte, že závit i dosedací plocha originálního šroubu jsou shodné 
s údaji šroub ů McGard.
Šroub/matici na každé kolo nasaďte ručně. Klíč, kterým budete šroub utahovat, musí být shodný
 s velikostí šroubu / matice. Pomocí klíče utáhněte šroub / matici na utahovací moment, 
který je uvedený v manuálu vozidla . Klíč držte pevně a přímo, tlak na šroub musí být rovnoměrný, 
otáčejte klíčem ve směru osy.
Při servisu vozidla by měl být tento zabezpečovací systém první věc, kterou z kola odmontujete 
a poslední, která se na kolo instaluje!
Otočte ručně kolem, mělo by se pohybovat volně bez jakýchkoli překážek.

Důležité:  Nedoporu čujeme používat k utáhnutí šroub ů utahovací pistoli. 
Po 50 kilometrech jízdy zkontrolujte utahovací mome nt a pokud je to nutné, utáhn ěte 
šroub/matici pomocí momentového klí če.

Identifika ční karta se samolepkou
s kódem vašeho klí če

Registra ční karta se samolepkou
s kódem vašeho klí če

Balení obsahuje identifikační kartu se samolepkou  s kódem vašeho bezpečnostního klíče. Doporučujeme nalepit např. do servisní knížky, 
nebo odkládací přihrádky pro případ poškození, nebo ztráty bezpečnostního klíče.  

REGISTRACE ZDARMA:      Vyplňte 
ČITELNĚ registrační kartu a zašlete 
výrobci McGard.     Adresu naleznete 
na druhé straně registrační karty.               
Registrace vám pomůže v případě, 
že ztratíte klíč nebo identifikační 
kartu a potřebujete ji nahradit. 

Pečlivě uschovejte !

JAK ZÍSKAT KLÍ Č V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ: 
Zašlete výrobci McGARD 
17- 18 ti místný číselný kód, jméno a adresu společně s částkou 18 Euro  v hotovosti nebo šekem. 
V případě, že preferujte platbu kartou (NE Switch Card), zašlete  číslo vaší kreditní karty,
 datum expirace, 17- 18 ti místný číselný kód, jméno a adresu poštou nebo
 faxem na číslo: +49 (0) 7133 90 19 32 nebo E-mailem: cs@mcgard.de. 
nebo
kontaktujte TG PNEU v.o.s . 
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