
Lathund cykelmärkning               
ISR-märkning/Smart Protection Bicycles - stöldskyddsmärkning för cyklar m.m. 

                           
                    (även om dekalen delvis avlägsnats syns ISR-märkning knivskarpt i UV-ljus) 

Youtube videon visar hur enkelt det är:  
Placera de perforerade dekalerna. Vi rekommenderar att sätta de stora perforerade dekalerna på ramens högra respektive vänstra sida. 

På el-cyklar sätts ”den högra dekalen” med fördel på batteriet. De små, perforerade dekalerna sätts i navet på fram- respektive bakhjulet. 

Den långsmala perforerade dekalen placeras i anslutning till ramnumret – ofta placerat under cykelns vevparti. Dekalen ”VARNING” 

placeras på valfri plats, men så synligt som möjligt. 

 

• Pensla/badda försiktigt den fluorescerande etsvätskan över de perforerade koderna och webbadressen. Säkerställ att 

etsvätskan appliceras på samtliga punkter. (Observera att vätskan inte fastnar på olackerad kolfiber, dock är de flesta 

kolfibercyklarna lackerade.) Undvik att pensla på QR-koderna då det därmed blir svårare att scanna koden med mobiltelefonen. 

• Placera varningsdekalen på ett väl synligt ställe. 

Dekalerna är försedda med ett mycket starkt lim, som fäster utmärkt på cykelns samtliga rengjorda ytor (stål, aluminium, kolfiber, plast 
med mera). På grund av det kraftfulla limmet, är det viktigt att du har bestämt dig var dekalerna ska placeras - det går nämligen inte att 

flytta dekalerna när de väl har fått fäste. Etsfärgen är dammtorr inom några minuter – genomhärdad efter 8 timmar 

Registrering:                                                                                                    

Viktigt att du avslutar med att registrera cykeln. Gå in på www.retainagroup.com/adnas . Klicka på ”Svenska” fliken och fyll sedan i ditt 

unika nummer och därefter dina kontaktuppgifter. Kom ihåg att uppdatera de registrerade uppgifterna om du flyttar eller byter 

mobilnummer. Har du valt den röda förpackningen, startar den 1-åriga försäkringen automatiskt i och med registreringen. 

Fullständig instruktion finns i förpackningen. Ytterligare information om ISR-märkning finner du på www.isrcodecheck.se        

Har du valt RÖD förpackning – den som inkluderar en 1-årig försäkring – börjar försäkringen gälla samtidigt med att du gör registreringen.  

Viktigt att du bifogar två fotografier i samband med registreringen – till stor hjälp för polis, tull och försäkringsbolagen  

Järfälla den 21 mars 2022 

info@isrcodecheck.se 
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