
© Sunnysoft s.r.o., Zastoupení a distributor RAM Mount pro Českou a Slovenskou republiku  

Návod k montáži pro RAP-SB-187U 
 

Výčet součástek: 

A. pásková objímka (1 ks) 

B. pryžový O-kroužek (1 ks, vložený v objímce) 

C. pryžový pásek (1 ks)  

D. lepící polštářek k pásku (1 ks) 

E. lepící polštářek pro objímku (1 ks) 

F. nerezový nýt (1 ks) 

 

 

 

 

Potřebné nástroje: 
nůžky, kleště, šroubovák 

 

20,7cm 

1. Nalepte lepící gumový polštářek (D) 

na páskem (C). Otvory na polštářku 

musí odpovídat hrbolkům na pásku. 
 

2. Odstřihněte a použijte 20,7 cm 

(8.164“) dlouhý proužek papíru (viz 

originální návod v AJ) k odměření 

potřebné délky pásku. Pak zkraťte 

podle potřeby (pouze v naznačených 

místech) pryžový pásek  C)  

 

 

3. Natočte lepící polštářek (D) lícem 

nahoru a zasuňte do otvoru nýt (F). 

Nýt musí být zasunut zprava, jak 

ukazuje obrázek.  

4. Nastavte objímku (A) dle obrázku, 

vložte pásek (C) s nýtem (F) v otvoru 

objímky (A).  

 

5. Přitlačte pant pásku (C) proti objímce 

(A) (možná budete potřebovat kleště) 

a zatlačte nýt (F) dovnitř pantu 

pomocí šroubováku, dokud nýt (F) 

nezacvakne do objímky (A) 
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6. přilepte lepící polštářek (E) na spodek 

objímky (A) (přes nápis „RPR-373B“)                  

 

7. Do objímky na úchytu (A) zatlačte 

ramínko.  Před instalací ověřte, že 

kroužek (B) je správně usazen 

v objímce (A) 
 

 

 

UTAŽENÍ PÁSKU 

Přiložte úchyt na povrch trubky. 

Provlečte pásek objímkou (A), až 

pásek cvakne v objímce. Zatímco 

tlačíte objímku proti trubce, 

přitáhněte ukazováčkem pásek.

 

 

UVOLNĚNÍ ÚCHYTU 

Přitáhněte uvolňovací páčku palcem 

k úchytu. Protáhněte pásek.  

 

 

VÝMĚNA PÁSKU V OBJÍMCE 
Pokud potřebujete vyměnit stávající pásek za kratší, či delší, aplikujte kroky 5 a 4 v opačném pořadí. 

Použijte šroubovák na opačné straně objímky na vytlačení nýtu (F) ven. 

Jakmile nýt (F) vyjede z pravé části objímky, vytáhněte pant pásku (C) z objímky.  


