Installation Instructions (EN) / Einbauanleitung (D) / Οδηγίες τοποθέτησης (GR)
EN

Firstly, we remove the stock Emblem with its plate.
D
Zuerst entfernen Sie sorgfältig das Emblem mit seinem Träger von dem Frontgrill.
GR
Αφαιρούμε πρώτα με προσοχή το σήμα μαζί με την βάση του.
EN

We place the Front Grille of Smart Power Design with the grilles be at an angle
upwards and the screw of each side, left and right, (which are the rear side of the
Front Grille) through the 4th hole of the 3rd column of holes (see photo). Place the
rubber spacers from the rear side on the screws, and then the washer. After that,
screw the nuts making sure that the Front Grille is centered.

D
Legen Sie den Smart-Power-Design-Frontgrill mit die Grillen nach oben geneigt und
die Schrauben in der 3 Reihe von rechts oder links und die 4. Reihe von oben.
Legen Sie die Gummihalterungen von der Rückseite an den Schrauben, dann die
Rosetten und schrauben es fest mit der Schraubenmutter aber achten dass der
Frontgrill zentriert ist.
GR
Τοποθετούμε την μάσκα Smart Power Design με τις γρίλιες να έχουν κλίση προς τα
πάνω και τις βίδες στην 3.σειρά από δεξιά η αριστερά και στην 4. σειρά από πάνω.
Τοποθετούμε τις ελαστικές ροδέλες από το πίσω μέρος στις βίδες, κατόπιν την
μεταλλική ροδέλα και βιδώνουμε τις βίδες προσέχοντας την μάσκα να είναι
κεντραρισμένη.
EN

Screw the Smart Power Design grille with the four self-tapping screws in the middle.

D
Befestigen Sie den Smart Power Design Frontgrilleinsatz in der Mitte mit den vier
beigefügten Schrauben.
GR
Τώρα βιδώνουμε την μάσκα της Smart Power Design με τις 4 αυτοδιάτρητες βίδες στη
μέση.
EN

Now, place the some Polyurethane glue at the plate of the front grille.

D
Setzten Sie an die 4 Stellen von dem beigefügten Polyurethane Kleber.
GR
Βάζουμε στη μέση αρκετή σιλικόνη ώστε να κολλήσει το σήμα.
EN

Finally, secure the emblem with some paper adhesive tape in the center and leave it
for 24 hours so that Polyurethane glue become hard.

D
Am Ende setzten Sie das Emblem in der Mitte und befestigen es mit dem beigefügten
Papierklebeband. Lassen es 24 Std. lang, so daß die Polyurethane Kleber fest wird.
GR
Τοποθετούμε το σήμα στο κέντρο της μάσκας Smart Power Design και προσέχουμε να
έχει ακουμπήσει αρκετά στην σιλικόνη. Στερεώνουμε το σήμα με χαρτοταινία και την
αφήνουμε για 24 ώρες να στεγνώσει.
EN

After 24 hours, remove the paper adhesive tape, the new smart Power Design grille.Is
ready!!!
Have a nice driving
D
Nach 24 Std. entfernen Sie das Papierklebeband, der neu Smart Power Design
Grilleinsatz ist fertig installiert!!!
Viel Spaß beim Fahren
GR
Μετά από 24 ώρες αφαιρούμε την χαρτοταινία και η καινούργια μάσκα Smart Power
Design έτοιμη.

Parts List: 1x front grille, 1x Original Emblem, 1x Adhesive Tape, 1x Silic (polyurethane Glue), 4x screws
Inhalt: 1x Grilleinsatz, 1x Original Emblem, 1x Papierklebeband, 1x Silic (Polyurethane Kleber), 4x Schrauben
Περιεχόμενο: 1x μάσκα, 1x σήμα Mercedes, 1x χαρτοταινία, 1x Silic (κόλλα πολυουρεθάνης), 4x βίδες
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