
 

ΟΔΗΓΙΕ –INSTRUCTION 

 

ΜΟΝΣΕΛΟ- MODEL : APRILIA SHIVER 

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : 
           ΛΑΠΩΣΗΡΑ 

         FENTER SPOILER 

ΚΩΔΙΚΟ – CODE :         FE-ASHIV/07 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

CONTENTS 

1. Πιαζηηθόο ιαζπσηήξαο 
2.   Σαηλία δηπιήο όςεσο 

    1.    Plastic Mud Guard 
    2.    Double faced duct tape 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

MATERIAL 
SPECIFICATIONS 

Σν πιηθό πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πξντόλ 
είλαη πιαζηηθό ABS κε αθξηιηθή εμσηεξηθή 
επίζηξσζε. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ρσξίο λα 
γίλεη επηπξόζζεηε βαθή. 
Όιεο νη εηαηξείεο ρξσκάησλ δηαζέηνπλ 
ζπζηήκαηα γηα ηελ βαθή ηέηνησλ πιηθώλ. 
Απεπζπλζείηε ζηελ εηαηξεία πνπ ζπλεξγάδεζηε 
λα ζαο ππνδείμνπλ ηνλ ζσζηό ηξόπν βαθείο. 

The product's material, made of ABS plastic with 
acrylic exterior layer, can be placed on your bike 
without requiring painting but if you want it 
painted, all paint companies have equivalent 
machinery at their disposal. If you want to paint 
it yourself, you should contact them to inform 
you on what you will need and how to do it. 

 

 
Photo Νν 1 

 
Photo Νν 2 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

 Αθαηξέζηε ην εκπξόο θηεξό  (κπνξείηε λα βγάιεηε κόλν ην 
πίζσ κέξνο ηνπ θηεξνύ) θαη θαζαξίζηε ην πνιύ θαιά, κε 
ζαπνπλάδα. ηεγλώζηε όιν ην θηεξό. 

 Σνπνζεηήζηε ην ιαζπσηήξα ζην θηεξό, γηα λα δείηε ηελ 
αθξηβή ζέζε ηνπ θαη θάληε από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά έλα 
ζεκάδη κε καξθαδόξν ή κε ραξηνηαηλία  

 Καζαξίζηε κε νηλόπλεπκα όιε ηελ πεξηνρή, εζσηεξηθά ηνπ 
θηεξνύ ζην ζεκείν πνπ ζα θνιιεζεί. 

 Αθαηξέζηε ηηο πξνζηαηεπηηθέο ηαηλίεο από ηελ ηαηλία ηνπ 
ιαζπσηήξα (θώην Νν1).θαη θνιιήζηε ηνλ ζύκθσλα κε ην 
ζεκάδη πνπ είραηε θάλεη. 

 Πηέζηε πνιύ θαιά κεηαμύ ηνπο ηα δύν κέξεη, ζε όιε ηελ 
επηθάλεηα ζπγθόιιεζεο       (θώην Νν2). 

 Σνπνζεηήζηε μαλά ην θηεξό ζηελ ζέζε ηνπ. 
 
ΗΜΕΙΩΗ:  
Εάλ ζέιεηε κπνξείηε λα βάιεηε ζηελ έλσζε ησλ δύν θνκκαηηώλ ιίγν 
ζηιηθόλε, ώζηε λα ζηεγαλνπνηήζεηε ην πάλσ κέξνο, γηα λα κελ 
εηζρσξεί ε ιάζπε.  

Placement 

 Remove the front wing (You can remove only the rear wing) 
and clean it 

      carefully with soap and water and then dry 
      it. 

 Place the mud guard on the wing to see 
      the exact placement and mark it on the 
      outer side with a marker or tape (photo 
      No.1). 

 Clean with alcohol the whole area, from 
      the inside of the wing.. 

 Remove the protective tapes from the mud 
      guard tape and stick it together on the spot 
      you just marked. 

 Push the two pieces firmly in place along 
      the whole surface (photo No.2) 

 Reposition the front wing. 
Important Notice:  
If you want to put at the junction of two pieces a little silicone to seal the 
top, not penetrating mud. 

Γηα νπνηαδήπνηε  πιεξνθνξία επηθνηλσλήζηε καδί καο. 
Σει.: 210 8075387 
Email: tech@hld.gr 
 

For any farther information please do not hesitate to contact us: 
Tel.: +30 210 8075387 
Email: tech@hld.gr 
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