
Dziękujemy za zakup naszego pakietu stylizacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami 

użytkowania.

Pakiet stylizacyjny składa się z Produktów oferowanych do sprzedaży przez Carlex Design Limited (CDL). 

Większość Produktów, takich jak body kit, tapicerka, zmodyfikowana i obszyta kierownica czy pakiet oklejenia 

pojazdu, projektowana i wykonywana jest przez CDL lub przez podmioty trzecie wyłącznie dla CDL. 

Pozostałe Produkty dostępne na rynku zostały umiejętnie dobrane przez specjalistów CDL, tak aby wspólnie 

tworzyły unikalny pakiet stylizacyjny. Instrukcje obsługi poszczególnych Produktów wchodzących w skład 

pakietu stylizacyjnego zapewniają ich producenci. Niniejsza Instrukcja jest uzupełnieniem szczegółowych 

instrukcji z punktu widzenia całego pakietu stylizacyjnego, a nie poszczególnych jego części. Dlatego tak 

ważne jest zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami, które są nadrzędne w stosunku do instrukcji 

kompletnego pakietu. W przypadku, gdy dany Produkt lub część Produktu objęta jest gwarancją podmiotu 

trzeciego, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia gwarancji producenta (podmiotu 

trzeciego) i w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami gwarancji producenta (podmiotu trzeciego) a 

postanowieniami niniejszej Instrukcji stosuje się postanowienia gwarancji producenta (podmiotu trzeciego). 

Zakupiony pakiet stylizacyjny może zawierać wszystkie opisane poniżej Produkty lub część z nich. Instrukcje 

znajdują się na stronach producentów poszczególnych Produktów oraz na stronie internetowej CDL pod 

adresem www.carlexdesign.com/dokumenty. Szczegółowy sposób rozpatrywania gwarancji i inne kluczowe 

kwestie związane z realizacją Umowy znajdują się w OWS oraz w Ogólnych warunkach gwarancji.

MYCIE I KONSERWACJA

OKLEJENIE POJAZDU

Jeżeli pojazd został wyposażony w folię barwną, należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności w 

obszarach, w których występuje folia. Należy pamiętać o tym, że:

1. Nadmierny nacisk podczas mycia mechanicznego może uszkodzić grafikę przez wtłaczanie wody pod 

grafikę.

2. Woda zmniejsza przyczepność grafiki do podłoża, umożliwiając podniesienie lub zwijanie się grafiki. 

Problemy te potęguje wiatr. Należy unikać mycia ciśnieniowego folii okiennych bez taśmy uszczelniającej 

krawędzie.

3. Należy stosować roztwór, który NIE zawiera rozpuszczalników i alkoholu i ma wartość pH od 3 do 11 (ani 

silnie kwaśny, ani silnie alkaliczny).

4. Agresywne mycie może uszkodzić grafikę.

5. Podstawowe zasady mycia ciśnieniowego:

        a. Użyj dyszy rozpylającej o strumieniu co najmniej 40 stopni;

        b. Upewnij się, że dysza natryskowa zawiera osłonę dyszy (osłonę końcówki);

        c. Użyj maksymalnego ciśnienia wynoszącego 1200 psi (80 barów);

        d. Jeśli system jest ogrzewany, ogranicz temperaturę wody do 60 ° C lub mniej;

        e. Trzymaj dyszę przynajmniej 39 cali (1 m) od grafiki pod kątem 30º lub wyższym;

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
INSTRUKCJA DOTYCZY PAKIETÓW STYLIZACYJNYCH
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        f. Nie kieruj strumienia wody między 0 °-60 ° do krawędzi grafiki.

6. Obowiązuje zakaz mycia pojazdu  w myjniach automatycznych:

        a. Szczotki mogą złapać luźną krawędź grafiki i spowodować dalsze uszkodzenie grafiki;

        b. Szczotki mogą stępić wykończenie grafiki;

        c. Szczotki oraz środki myjące mogą spowodować odbarwienie się oklejenia.

7. Mycie ręczne:

        a. Przepłucz grafikę czystą wodą, aby usunąć luźne cząsteczki brudu. W tym celu wygodna jest dysza 

            z wężem typu spustowego;

        b. Umyj dokładnie wzdłuż krawędzi grafiki; unikaj mycia w poprzek krawędzi;

        c. Unikaj ścierania grafiki przez niepotrzebne szorowanie;

        d. Po zastosowaniu roztworu czyszczącego utrzymuj stały strumień wody przepływającej po grafice, aby

            zmyć cząsteczki brudu;

        e. Dokładnie spłucz całą grafikę czystą wodą; 

        f. Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

    8. Usuwanie trudnych zanieczyszczeń:

        a. Aby usunąć smołę, olej, olej napędowy lub materiał bitumiczny, należy:

            /  Przecierać środkiem czyszczącym 3M™ Citrus Base Cleaner (lub równorzędnym) lub szmatką zwilżoną

               naftą, benzyną lakową, heptanem lub benzyną VM&P. Nie używaj innych rozpuszczalników.

        b. Aby usunąć pleśń i grzyb:

           / Umyj grafikę przy użyciu odplamiacza 3M™ Marine Mildew Stain Remover (PN 09067) – lub równo-

rzędnego preparatu, 3 do 5% roztworu podchlorynu sodu (wybielacz domowy o pełnej mocy) lub 

łagodnego detergentu w płynie i wody.

            / Natychmiast spłukać czystą wodą.

        c. Aby usunąć kredkę, szminkę lub podobne materiały:

             / Wybierz odpowiedni rozpuszczalnik i przetestuj go w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że usuwa

 zanieczyszczenie bez uszkodzenia grafiki. Należy to zrobić na podstawie testu klienta i zatwierdzenia.

            / Natychmiast umyj łagodnym płynnym detergentem i wodą, a następnie spłucz czystą wodą.

        d. Zastosowanie niektórych środków czyszczących może usunąć powłokę ochronną i skrócić czas

ochrony grafiki. Aby zachować ochronę, wystarczy ponownie nałożyć ten produkt po czyszczeniu, 

by ją odtworzyć:

            / Oczyść i osusz powierzchnię. Używając 3M™ Marine Mildew Block (PN 09065) – lub równorzędnego

preparatu, spryskaj powierzchnię i delikatnie przetrzyj, aby zapewnić jednolitą powłokę na grafice, 

w tym na krawędziach. Zapewnij jednolitą powłokę, nie pozostawiając kropel, smug ani kałuż. 

Usuń nadmiar sprayu wilgotną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia (zwykle przez godzinę). 

Powtórz po czyszczeniu.

OPCJONALNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć ścierania lub zarysowania powłok. Zarysowania i 

otarcia mogą być widoczne i może nie być możliwe ich usunięcie z unikalnego wykończenia. 

Przed rozpoczęciem czyszczenia środkami chemicznymi pamiętaj, aby sprawdzić reaktywność powierzchni 

ze środkiem chemicznym, którego chcesz użyć. Sprawdzenie wykonaj na niewidocznej części powierzchni. 

Pamiętaj że wykończenie fabryczne oraz modyfikacja są osobnymi wykończeniami i wymagają osobnego 

sprawdzenia.
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Czyszczenie:

        a. Zwilż element czystą wodą i przetrzyj bawełną, aby usunąć luźne cząsteczki brudu;

        b. Umyj dokładnie wzdłuż krawędzi wykończenia;

        c. Unikaj ścierania przez niepotrzebne szorowanie;

        d. Po zastosowaniu neutralnego środka czyszczącego upewnij się, iż został on w całości usunięty 

z powierzchni elementu;

        e. Dokładnie wyczyść cały element czystą wodą; 

        f. Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

SKÓRZANA TAPICERKA/KIEROWNICA/DYWANIKI

Jeżeli pojazd został wyposażony w zmodyfikowaną kierownicę, tapicerkę lub dywaniki, wówczas w celu 

zachowania uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez CDL, Klient zobowiązany jest do 

czyszczenia i konserwacji Produktu nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Do czyszczenia i konserwacji Produktu CDL 

rekomenduje środki do czyszczenia i konserwacji skórzanych elementów wyprodukowane przez Fenice Care 

System. Każdorazowo usługę czyszczenia i konserwacji Produktu powinno wykonywać przedsiębiorstwo 

specjalistyczne, zaś jej wykonanie powinno być poświadczone odpowiednią adnotacją w Karcie czyszczenia 

i konserwacji, będącej załącznikiem do instrukcji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nieostrożne mycie pod wysokim ciśnieniem lub korzystanie z myjni automatycznych jest najczęstszą 

przyczyną uszkodzenia folii, a uszkodzenia tym spowodowane nie są objęte gwarancją. Folia może zostać 

całkowicie usunięta z nadwozia bez uszkodzenia fabrycznego lakieru samochodu. CDL nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas zdejmowania folii z elementów skorodowanych, 

uszkodzonych, bądź też poddawanych uprzednio naprawom blacharskim lub lakierniczym, bądź też 

realizację tej usługi przez osoby lub podmioty niewyspecjalizowane w tej dziedzinie.

UŻYTKOWANIE POJAZDU

JAZDA EKSTREMALNA

Samochód nie jest przeznaczony do jazdy ekstremalnej. Pojazdu po modyfikacji nie można używać inaczej niż 

w warunkach określonych w instrukcji pojazdu (przed modyfikacją). Montaż pakietu stylizacyjnego nie 

wpływa na zmiany jego właściwości/parametrów.

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA

Klient zobowiązany jest sprawdzić maksymalną dopuszczalną prędkość pojazdu, wynikającą z homologacji 

producenta danego pojazdu bazowego, oraz oznaczenie indeksu prędkości, znajdujące się na 

zastosowanych oponach. Jeżeli z indeksu prędkości opon wynika niższa wartość niż wartość wynikająca z 

homologacji producenta pojazdu, wówczas Klient powinien powiadomić o tym fakcie każdego użytkownika 

pojazdu, a Klient oraz każdy użytkownik pojazdu powinien dostosować prędkość do niższej z dwóch 

wartości.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

FELGI

Felgi oferowane przez CDL są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych o różnym stopniu 

utwardzenia oraz turystyki off-road. Parametry obręczy są właściwe do danego modelu pojazdu, za ich 

poprawność odpowiada producent. Felgi należy myć przy użyciu środków o neutralnym pH. Zastosowanie 

środków o kwaśnym bądź zasadowym odczynie może spowodować uszkodzenia powłoki, których 

gwarancja nie obejmuje. Jeśli podczas eksploatacji pojazdu Klient wymieni nakrętki mocujące felgę na inne niż 

dostarczane lub wskazane przez CDL, traci gwarancję na wszystkie powiązane podzespoły. Należy 

pamiętać, iż zły dobór nakrętek/śrub zagraża bezpieczeństwu użytkowania pojazdu oraz osobom trzecim. 

Za szkody wynikające z powyższego CDL nie ponosi odpowiedzialności. 

DYSTANSE

Jeśli w pojeździe zamontowane zostały dystanse, należy pamiętać o sprawdzeniu momentu dokręcenia śrub 

mocujących  dystans, a także jego stanu. Przez sprawdzenie stanu należy rozumieć kontrolę wizualną na 

obecność uszkodzeń mechanicznych zarówno samego dystansu, jak i gwintów. Kontrola powinna 

następować każdorazowo podczas demontażu felgi z piasty/dystansu. W przypadku zaobserwowania 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie poinformować CDL oraz nie korzystać z pojazdu do 

momentu wyjaśnienia zgłoszenia.  

OPONY

Jeżeli pojazd, w czasie realizowanej przez CDL modyfikacji, został wyposażony w opony, wówczas:

1. Klient zobowiązuje się przestrzegać zaleceń producenta zamontowanych w pojeździe opon w zakresie 

wymogów eksploatacyjnych opon, warunków ich przechowywania, doboru, montażu, pompowania, 

stosowanego ciśnienia, stopnia zużycia, monitorowania opon, napraw, konserwacji, stanu technicznego 

pojazdu czy uszkodzeń mechanicznych. Klient zobowiązuje się także do przekazania tych informacji 

wszystkim użytkownikom pojazdu. Klient zapewnia, że każda ingerencja w strukturę opony, taka jak 

wulkanizacja czy naprawa obręczy, itp., dokonywana będzie wyłącznie po demontażu opony. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości Klient zobowiązany jest do zasięgnięcia informacji na stronie danego producenta.

2. Klient nie jest uprawniony do przeprowadzania jakichkolwiek zmian w Produkcie, w szczególności w 

zakresie oznaczeń i numerów identyfikacyjnych.

3. Uszkodzenia opon wynikające z przekroczenia dopuszczalnej prędkości nie są objęte gwarancją CDL czy 

producenta opon. Przykładowe indeksy prędkości opon: Q - 160 km/h; P - 150 km/h; L – 120 km/h. 

W przypadku, gdyby Klient miał wątpliwości co do zastosowanego oznaczenia indeksu prędkości opon, 

winien niezwłocznie skontaktować się z CDL lub producentem opon w celu ustalenia znaczenia danego 

indeksu, a zaniechanie Klienta w tym zakresie nie rodzi odpowiedzialności CDL lub producenta opon.

4. Opony terenowe o wysokim profilu bieżnika są wyważane do prędkości deklarowanej przez producenta. 

Nie oznacza to jednak, iż w procesie użytkowania wyważenie opon nie ulegnie zmianie poprzez np. 

zaklinowanie się ciała obcego w bieżniku, uszczerbienie lub nierówne zużycie bieżnika opony, wynikające z 

eksploatacji. Klient zobowiązany jest do monitorowania stanu ogumienia. CDL nie ponosi odpowiedzialności 

za następstwa wynikające z użytkowania uszkodzonych, źle wyważonych opon.

ZESTAW NAPRAWCZY OPON

Pojazd może zostać wyposażony w zestaw do naprawy opon, który obejmuje kompresor oraz masę 

uszczelniającą. Instrukcja użycia zestawu znajduje się na elementach zestawu. Po użyciu uszczelniacza należy 
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jechać z maksymalną prędkością 80 km/h (50 mph), a uszkodzoną oponę należy wymienić najszybciej, jak to 

możliwe. Nie należy kontynuować jazdy w przypadku występowania silnych wibracji, niestabilnego 

zachowania układu kierowniczego lub hałasu.

ORUROWANIE POJAZDU (PROGI, NAKŁADKI NA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWĄ)

Dostępne wykończenia elementów orurowania to Line-X® i lakier proszkowy. Powłoka Line-X® jest powłoką 

odporną na działanie środków chemicznych dopuszczonych przez producentów pojazdów bazowych. 

Odznacza się także wysoką odpornością na ścieranie oraz obniżoną odpornością na UV; może zmieniać 

odcień. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dojdzie do jej uszkodzenia np. przetarcia, rozcięcia, może powstać 

ognisko korozji. Uszkodzeń tych nie obejmuje gwarancja powłoki/elementu. Uszkodzenie należy 

niezwłocznie zabezpieczyć oraz uzupełnić brakujący fragment powłoki. Tego typu ingerencje pozostawiają 

ślad i należy się liczyć z tym, że odtworzenie identycznej struktury może być niemożliwe. 

W przypadku wykończenia powłoką proszkową należy pamiętać, iż w razie jej punktowego uszkodzenia 

należy je niezwłocznie zabezpieczyć (np. farbą poliuretanową) przed penetrowaniem wody pod powłokę 

wykańczającą. Zjawisko takie prowadzi do odrywania się warstwy wykończeniowej oraz korozji konstrukcji. 

Za uszkodzenia powstałe na skutek przerwania powłoki CDL nie ponosi odpowiedzialności. 

WYCIĄGARKA

Wyciągarka jest elementem, którego gwarancję oraz zasady i sposób użytkowania określa producent. W 

związku z tym do obowiązków Klienta należy zapoznanie się z dokumentacją producenta dotyczącą 

użytkowania, konserwacji, BHP, warunków gwarancyjnych, itp. CDL odpowiada za montaż i sposób 

zabudowy wyciągarki na pojeździe. Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego serwis wyciągarki będzie wymagał 

ingerencji w modyfikację pojazdu wykonaną przez CDL, należy go przeprowadzić  - na koszt Klienta - w 

siedzibie CDL albo w przedsiębiorstwie wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego.

MODYFIKACJA ZAWIESZENIA

Podczas modyfikacji zawieszenia, polegającej na jego podniesieniu, instalowane jest przedłużenie drążka 

układu kierowniczego. Przedłużenie jest zabezpieczone przy użyciu skrętnego zabezpieczenia. Jego stan 

należy kontrolować minimum raz do roku podczas przeglądu pojazdu, a fakt ten należy odnotować w Karcie 

czyszczenia i konserwacji. Przeprowadzanie kontroli zaleca się wykonywać co 3 miesiące. 

Podczas obniżania zawieszenia pojazdu parametry geometrii zawieszenia pojazdu bazowego ulegają 

zmianie. CDL za zgodne uznaje parametry nieprzekraczające rozszerzenia pola tolerancji o 100%. Dlatego też 

podczas sprawdzania geometrii zawieszenia należy pamiętać o tym, iż osiągnięcie ustawień fabrycznych w 

takich pojazdach może być niemożliwe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, na wniosek Klienta, CDL 

udostępni kopię protokołu wykonania geometrii jako geometrię wzorcową. 

DODATKOWE OŚWIETLENIE

Dodatkowe oświetlenie jest elementem handlowym niedopuszczonym do ruchu drogowego, którego 

warunki gwarancji oraz zasady i sposób użytkowania określa producent. W związku z tym do obowiązków 

Klienta należy zapoznanie się z dokumentacją producenta dotyczącą użytkowania, konserwacji, BHP, 

warunków gwarancyjnych, itp. CDL odpowiada za montaż i sposób zabudowy oświetlenia na pojeździe. Jeśli 

w trakcie okresu gwarancyjnego serwis oświetlenia będzie wymagał ingerencji w modyfikację pojazdu 

wykonaną przez CDL, należy go przeprowadzić  - na koszt Klienta - w siedzibie CDL albo w przedsiębiorstwie 

wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego.
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SYSTEM DŹWIĘKU V8

Pojazd może zostać wyposażony w system dźwięku Pickup Design V8 Exhaust Sound System. Należy unikać 

zalania systemu, zamontowanego pod pojazdem. Dopuszczalna wysokość brodzenia z zamontowanym 

systemem wynosi 40 cm. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości brodzenia lub zalania 

systemu odpowiedzialność w zakresie gwarancji z tego tytułu jest wyłączona. Do obsługi elektronicznego 

systemu Pickup Design V8 Exhaust Sound System należy pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym 

aplikację PickupDesign, dostępną na App Store lub Google Play.

MODYFIKACJA UKŁADU WYDECHOWEGO – UKŁAD WYDECHOWY

Modyfikacja układu wydechowego oznacza modyfikację całego układu wydechowego lub jego części, która 

nie jest jedynie zmianą wizualną zakończenia układu. Wszelkie naprawy lub wymiany części muszą się 

odbywać za zgodą CDL.

MODYFIKACJA UKŁADU WYDECHOWEGO – KOŃCÓWKI UKŁADU WYDECHOWEGO

Za końcówki układu wydechowego uznaje się elementy montowane na zakończeniu fabrycznego układu 

wydechowego. Do czyszczenia końcówek należy używać preparatów dopuszczonych przez producenta 

pojazdu bazowego do mycia karoserii oraz stosować się do instrukcji producenta pojazdu. Należy także 

pamiętać, iż końcówki są wystawione na działanie środowiska zewnętrznego, w związku z czym CDL nie 

odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji, tj. zmatowienie, zadrapania, odpryski, chemiczne 

uszkodzenia powierzchni.

ZESTAW MODYFIKACYJNY BODY KIT

Wszystkie elementy zestawu modyfikacyjnego body kit posiadają właściwości fizykochemiczne 

odpowiadające właściwościom powłok pojazdów bazowych lub je przewyższające. Do mycia i pielęgnacji 

zaleca się używanie tych samych środków co do pielęgnacji całego pojazdu, zgodnie z zaleceniami 

producenta pojazdu bazowego. CDL nie ponosi odpowiedzialności za:

       / uszkodzenia chemiczne wywołane użyciem środków zbyt agresywnych lub pozostawienie środków na

powłoce;

       / uszkodzenia powłoki wynikające z penetracji wody pod powłokę przez niezabezpieczone uszkodzenie

powłoki;

       / zmianę odcienia powłoki o wysokim stopniu zabezpieczenia typu Line-X®.

Wszelkie naprawy oraz ingerencja w zestaw body kit w trakcie okresu gwarancyjnego są możliwe wyłącznie 

po uzyskaniu zgody CDL przez Klienta pod rygorem utraty gwarancji.

Jeśli w skład modyfikacji wchodzą elementy wykonane ze stali szlachetnej lub chromowane, należy je myć i 

konserwować przy użyciu środków ogólnodostępnych w handlu przeznaczonych do danego materiału. CDL 

nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wywołane niedopełnieniem tego obowiązku przez Klienta. 

 

KRATKI STYLIZACYJNE

Jeśli kratki stylizacyjne znajdują się w miejscach innych niż fabryczne, mogą odsłaniać elementy znajdujące się 

pod zderzakiem. W związku z powyższym zaleca się przeprowadzanie płukania w następujący sposób:

        a. Użyj dyszy rozpylającej o strumieniu co najmniej 40 stopni;

        b. Upewnij się, że dysza natryskowa zawiera osłonę dyszy (osłonę końcówki);

        c. Użyj maksymalnego ciśnienia wynoszącego 1200 psi (80 barów);

        d. Jeśli system jest ogrzewany, ogranicz temperaturę wody do 60 ° C lub mniej;

        e. Trzymaj dyszę przynajmniej 10 cali (0,3 m) od kratki; 

        f. Kieruj strumień pod możliwie największą ilością kątów, w celu wypłukania zanieczyszczeń.
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Przeprowadzanie płukania jest wymagane minimum raz na 14 dni. Czyszczenia należy dokonać także jeśli 

wystąpią czynniki pogodowe lub czynniki wynikające z użytkowania pojazdu w terenie, które powodują 

nadmierne zabrudzenia kratki. Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może skutkować 

pojawianiem się błędu czujników umieszczonych w w/w przestrzeniach. Za błędy elektroniczne oraz 

uszkodzenia podzespołów, powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych przez ciała 

obce, przedostające się przez kratki, oraz wywołane nadmiernym zabrudzeniem, CDL nie ponosi 

odpowiedzialności.
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KARTA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA 
(DATA)

PRZEBIEG POJAZDU PODPIS I PIECZĘĆ PRZEDSTAWICIELA SPECJALISTYCZNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 
ELEMENTÓW SKÓRZANYCH

NUMER REJESTRACYJNY

MODEL

NUMER IDENTYFIKACYJNY 
POJAZDU (VIN)

PRZEBIEG POJAZDU
PRZY MONTAŻU PRODUKTU

DANE POJAZDU
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