ářčáářjak na to
!!!podspoiler musí být svěřen odborné dílně!!!
k montáži potřebujeme pár věcí " 
šroubovák křížový,dva samořezné šrouby,vrtačku , vrtak velikosti 4mm ,2 mm ,
lepící pásku ,pilniky kulaty a pulkulatý,tušku,metr, lepidlo na zrcadla v kartuši ,technický benzín a chut do práce
1.ze všeho nejdřiv oblepíme spodek nárazníku páskou ,je to kvuli poškrábání laku viz obr.2
2.vememe spoiler a přiložme k levemu podběhu ,vememe si pilník a vypilujeme přesný tvar je dobre vzit si tužku a opřenou o narazník obkreslit přesný tvar ,poté ho přiložíme dalším rohem a uděláme totéž ,celkem nás to čeká ješťe dvaktát . postupujeme vždy z leva do prava nikdy od přostředka .
3. jakmile sedí na svém míste vememe si ješťe pásku a spoiler přilepíme po bokách a zkontrolujeme výšku spoileru po bokách měříme metrem k hraně nárazniku ve svislé poloze ,výsledek si zapíšeme!!! potom popojdeme dál a z boku se koukneme na předni část podpoileru aby nepadala dolu nebo nahoru ,pásku odlepíme a posuneme kam je třeba pásku přilepíme zpět a zkontrolujeme znovu vodorovnost spodní hrany spoileru.
4. vezmeme vrtačku a vrták č:2 v rožku vyvrtáme dírku az do plastového podběhu kola skrz spoiler .
5. podspoiler sundáme a díru zvětšíme na díru č.4 ,přiložíme podspoiler zpět a přišroubujeme viz .obr 1
6. 
odevzdáme lakýrovy na lak ,vytisknete si návod a předáte ho sním 
7. máme nalakováno 
8. přiložíme spoiler přišroubujeme do předem vyvrtaných děr , vememe si pásku a oblepíme nárazník tak 2mm nad spoilerem poté sundáme . na zadní stranu naneseme lepidlo na akvaria a přiložíme,přilepíme na narazník pásku necháme vememe si technicky benzín !! a jemně setřeme zbytek lepidla ,potom namočíme prst do benzinu a zahladime . Sundáme pásku a ješte doladíme . 
9. necháme stát min. 12hodin
10. nic doufam že se podařilo a pošlete mi fotku do zbírky čau blafuzo


