
Wykaz narzędzi / List of tools:  
  

                         

  1.      2.                3.        4.       5. 6.    7.   

8.                   9.     10. 11.  12.  

Czas montażu / Assembly time 
 

Marka i model 
Brand and type

Mercedes-Benz X-Class EXY, Nissan Navara Navy

Instrukcja Nr  
Manual No.

CDL_IS_5A.2_StyleBar_Extreme_assembly_PL_EN_v1.4_02032021

Nazwa instrukcji 
Manual name

Montaż StyleBar Extreme  
StyleBar Extreme assembly 

Sporządził 
Prepared by

Jerzy Tomaszczyk, Beata Synowiec

Data / Date 02.03.2021

1 Nasadka imbusowa 8 
Allen wrench adapter 8

 2 Nasadka imbusowa 10 
Allen wrench adapter 10

3 Marker 
Marker pen

4 Wiertło 12 mm 
Drill 12 mm

5 Wiertło 5 mm 
Drill 5 mm 

6 Grzechotka 
Ratchet wrench

7 Klucz płaski 13 mm 
Fork spanner 13 mm

8 Klucz płaski 17 mm 
Fork spanner 17 mm

9 Wiertarko-wkrętarka 
Drill-driver

10 Frezarka palcowa 
Milling device

11 Wiertło stopniowe 
Step drill

12 Frez stożkowy 
Taper cutter

2 osoby  
2 persons

60 minut 
60 minutes
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Wykaz komponentów / List of components: 

  

 

A. StyleBar z zestawem montażowym / StyleBar with mounting set [ 

 
B. Szablon papierowy / Paper template 

NAZWA ELEMENTU / PART’S NAME Liczba / Number

A StyleBar z zestawem montażowym 
StyleBar with mounting set

1 kpl. 
1 set

B Papierowy szablon 
Paper template

2 szt. 
2 pcs.
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Wykaz komponentów - zestawy montażowe / List of components - mounting sets: 

    

 
C. Zestaw mocujący StyleBar do rolety / Mounting set for assembly StyleBar to roller  

NAZWA ELEMENTU / PART’S NAME Liczba / Number

C Zestaw mocujący StyleBar do rolety (śruby 2 cm + 
podkładki) 
Mounting set for assembly StyleBar to roller 2 cm screws + 
pads) 

1 kpl.(16+8) 
1 set (16+8)

D1 Zestaw mocujący StyleBar bez rolety (śruby 2 cm, śruby 
2,5 cm + podkładki) 
Mounting set for assembly StyleBar without roller (2,5 cm 
screws + pads) 

1 kpl.(8+8+8) 
1 set (8+8+8)

D2 Kotwy ze śrubami  
Anchors with screws 

1 kpl.(8+8) 
1 set (8+8)

D3 Listwy montażowe 
Mounting panels

2 szt. 
2 pcs

D4 Wsporniki 
Brackets

8 szt. 
8 pcs
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D1. Zestaw mocujący StyleBar bez rolety / Mounting set for assembly StyleBar without roller  

 
D2. Kotwy ze śrubami / Anchors with screws 

 

 
D3. Listwy montażowe / Mounting panels 
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D4. Wsporniki / Brackets 

Wykaz czynności / List of activities: 

 

   

1. PL: Zmontuj elementy StyleBar razem za pomocą załączonych śrub montażowych oraz nakrętek. Zwróć 
uwagę, aby śruby zachowały niewielki luz, co ułatwi docelowy montaż. 

    EN: Join StyleBar elements using enclosed screws and nuts. Leave slight space when fitting the screws which 
will facilitate the fitting of the StyleBar. 
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2. PL: Przykręć sztaby do ramion StyleBara używając śrub imbusowych 20mm. 
    EN: Screw the mounting bars to the arms of StyleBar using the 20mm allen screws. 
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Jeśli montujesz StyleBar bez rolety przejdź do punktu 10. 
When mounting the StyleBar without roller, go the the point 10. 

Jeśli montujesz StyleBar na ROLECIE TESSERA zamontuj ją teraz na samochodzie zgodnie z załączoną 
do niej instrukcją. 
When mounting the StyleBar on the TESSERA ROLLER, assembly it on the car according to the manual 
attached to it. 

 

 

3. PL: Na panel boczny zamontowanej na samochodzie rolety Tessera przyłóż dostarczony w zestawie 
papierowy szablon do wiercenia otworów montażowych (B). Zwróć uwagę, że jeden szablon pasuje na lewą, 
a drugi na prawą stronę.  

    EN: Place the paper template (B) along the side panel of the Tessera roller lid to mount and drill mounting 
holes. Note that one template fits the left side and the other one the right side. 
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4. PL: Zwróć uwagę, aby szablon pokrywał się z obrysem panelu bocznego rolety, szczególnie w linii 
początkowej oraz wzdłuż, następnie zaznacz markerem otwory. 

    EN: Make sure the template fits the outline of the side panel of the roller lid, especially the line marked on the 
photo, as well as longwise, and mark the holes with a marker pen. 

         

5. PL: Nawierć otwory, początkowo stosując wiertło 5mm, dalej 12mm. Następnie wyrównaj otwory zgodnie  
    z szablonem za pomocą freza palcowego. 
    EN: Drill the holes, first using a 5mm drill, then a 12mm drill. Shape the holes in line with the template, using 

the milling device. 
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6. PL: Czynności wymienione w punktach 3-5 powtórz analogicznie po drugiej stronie. 
    EN: Repeat the activities described in points 3-5 on the other side. 

 

7. PL: Korzystając z pomocy drugiej osoby, załóż kompletny StyleBar na samochód. 
    EN: With the help of another person, place the StyleBar on the car. 
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8. PL: Przymocuj StyleBar do rolety wkręcając od dołu śruby z podkładkami (C) we wszystkie 8 nawierconych 
otworów.  

    EN: Assembly StyleBar to the roller by screwing the screws with washers (C) from underneath into all 8       
pre-drilled holes. 

 
9. PL: Dokręć finalnie wszystkie połączenia śrubowe całego zestawu. 
    EN: Finally tighten all screws in the structure. 

Koniec / Finish 
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Jeśli montujesz StyleBar bez rolety postępuj według poniższych punktów:  
When mounting the StyleBar without the roller follow the points below: 

 

 

 

 

10. PL: Przykręć lekko listwy (D3) do StyleBar za pomocą zestawu montażowego (D1). 
      EN: Screw gently the mounting panels (D3) to the Style Bar using mounting set (D1). 
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11. PL: Wsuń 4 kotwy montażowe (D2) do wnętrza C-Channel. Czynność należy wykonać analogicznie z drugiej 
strony. 

      EN: Slip 4 mounting anchors (D2) inside the C-Channel. Repeat the activities on the other side. 

 

12. PL: Korzystając z pomocy drugiej osoby, załóż StyleBar na samochód. 
      EN: With the help of another person, place the StyleBar on the car. 
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13. PL: Odkręć śruby (D1) którymi przymocowana jest listwa do StyleBar i nimi przykręć górną część wspornika, 
czynność tę wykonaj we wszystkich 8 miejscach mocowań. 

      EN: Unscrew the screws (D1) with which the panel is attached to StyleBar and screw the upper part of the 
bracket with them, perform this operation in all 8 places of fastening. 
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14. PL: Przykręć wsporniki (D4) do C-Channel. Przymocuj je do wcześniej założonych kotew za pomocą śrub 
(D2). 

      EN: Screw the brackets (D4) to the C-Channel. Attach them to the previously installed anchors with the 
screws (D2). 
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15. PL: Dokręć finalnie wszystkie połączenia śrubowe całego zestawu. 
      EN: Finally tighten all screws in the structure. 

Koniec / Finish 
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