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Template Assembly 
Instruction

1. Prepare all parts for assembly - Przygotuj wszystkie elementy do montażu
2. Recommended tools and mounting kit - Zalecane narzędzia i zestaw montażowy

3. Remove the protective film from the side supports - Zdejmij folię ochronną z bocznych podpór

4. On the back of the supports are carved mounting tags - Z tylnej strony podpór wyżłobione są znaczniki montażowe
5. The markers indicate which element should be installed in the appropriate place of the supports - 
Znaczniki wskazują który element powinien zostać zamontowany w odpowiednim miejscu podpory

6. Start the assembly from the bottom of the supports - Montaż rozpocznij od dolnej części podpór
7. Take the piece with the four markers and insert it into the hole marked with the four markers -
Weź element z czterema znacznikami i umieść w otworze podpór oznaczonym czterema wyżłobieniami

8. Press element firmly into the supports - Wciśnij element mocno w otwór podpory
9. Install the rest of the elements in the same way - Zamontuj pozostałe elementy w ten sam sposób

10. Remember to install in accordance with the markers - Pamiętaj aby montować zgodnie z znacznikami

11. Rotate the stand for further assembly - Obróć podporę do dalszego montażu
12. Place the template on the stand so that it rests on the highest element - Umieść wzornik 
na podporze tak, aby opierał się o najwyższy element podpory

13. Align the template with the line of the support - Wyrównaj wzornik do linii podpory

More installation manuals on our website:www.maxtondesign.com/manuals
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14. Prepare the drill - Przygotuj wiertło
15. Drill the template in line with the holes in the stand - Przewierć wzornik zgodnie z linią otworu w podporze

16. Take one of the long screws from the kit and the washer and insert it into the drilled hole - 
Weź dłuższą śrubę z zestawu montażowego i podkładki, i umieść w wywierconym otworze

17. Tighten the screw firmly - Skręć śrubę mocno
18. Drill a hole on the other side - Wywierć dziurę po drugiej stronie
19. Insert and tighten the screw firmly - Umieść i skręć śrubę mocno

20. Repeat the operation in the lower holes of the stand - 
Powtórz tę samą operację w miejscu dolnyh otworów podpory

21. Fit the last part - cap spoiler - Dopasuj ostatni element - cap spoiler

22. Take the short screws from the kit and the washers and insert them into the holes on the top - 
Weź krótsze śruby z zestawu montażowego wraz z podkładkami i umieść je w otworach na górze wzornika

23. Tighten the screw firmly - Skręć śruby mocno

24. Ready - Gotowe
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