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· Ler atentamente o manual antes de instalar;

· Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar

objetos;

· Não modificar as características originais do produto

ou fazer adaptações;

· Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja

ou flanela;

· Utilizar cera automotiva para conservação;

· Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

· Carga máxima permitida: 35kg distribuídos.

Instruções de uso e Manutenção

Compatível a Todos os Modelos
Santo Antônio

Passo-a-passo:

Ilustração:

Conteúdo da Embalagem
Ítem Qtd. Descrição

1 1 Tubo Traseiro
2 1 Tubo Dianteiro
3 2 Base
4 2 União
5 2 Capa Lateral
6 2 Deblun Traseiro
7 2 Deblun Dianteiro
8 4 Bolacha
9 16 PF. M6x25 P

10 16 Arruela M6 G
11 4 PF. Cab. Abaulada M10x40
12 4 Arruela M12 P
13 6 PF. M8x25 P
14 12 Arruela M8 P
15 6 Porca M8 P
16 6 Rebite M8
17 2 Reforço ‘‘L’’

IMPORTANTE: de acordo com o artigo 230 § XIII da lei n° 9503/97 (Código Nacional de

Trânsito) não é permitido alterar o sistema de iluminação do veículo, sendo assim, fica sob

responsabilidade do proprietário do veículo a utilização de qualquer tipo de equipamento de

iluminação fixada no Santo Antônio.

1. Montar o Santo Antônio em uma base plana;
2. Montar o tubo dianteiro ‘‘1’’ com as bases ‘‘3’’ (utilizando as bolachas ‘‘8’’ nos orifícios

do tubo), fixando o conjunto com os parafusos ‘‘11’’ e arruelas ‘‘12’’. OBS: Deixar os
tubos ‘‘soltos’’ nas bases , o aperto dos mesmos deve ser realizado somente após a
fixação das bases na carroceria do veículo, de modo a evitar possíveis tensionamen-
tos de montagem que podem vir a danificar a carroceria do veículo.

3. Montar o tubo traseiro ‘‘2’’ seguindo as instruções do (item 2).
4. Fixar os debluns dianteiros ‘‘7’’ no tubo dianteiro ‘‘1’’, utilizando parafusos ‘‘9’’ e arrue-

las ‘‘10’’, tomando o cuidado de fixar o deblun com o lado de seu perfil mais alto para
cima. (Seta na parte interna indicando posição para  cima).

5. Fixar os debluns traseiros ‘‘6’’ no tubo traseiro ‘‘2’’ utilizando parafusos ‘‘9’’ e arruelas
‘‘10’’, tomando o cuidado de fixar o deblun de modo que o a inclinação do encaixe da
capa lateral fique na posição horizontal.

6. Encaixar as capas laterais ‘‘5’’ entre os debluns, regulando o conjunto de cada capa lateral de modo que não tenha folga.
7. Apertar os parafusos que prendem os debluns e encaixar as capas.
8. Fixar as uniões ‘‘4’’ utilizando os parafusos ‘‘9’’ e arruelas ‘‘10’’.
9. Colocar o conjunto na carroceria do veículo, observando se os adesivos de proteção estão corretamente fixados na parte inferior

das bases.
10. Fixar as bases na carroceria do veículo, utilizando os parafusos ‘‘13’’, arruelas ‘‘14’’ e porcas ‘‘15’’, e então dar aperto aos

parafusos que prendem as bases nos tubos ‘‘1’’ e ‘‘2’’. Acoplar juntamente com a base o reforço em ‘‘L’’ conforme imagem
abaixo.

11.Regular o acessório e dar aperto aos parafusos.
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A fixação do reforço em ‘‘L’’
(item ‘‘17’’) na parte frontal da
carroceria do veículo é de
extrema importância, pois caso
o mesmo não seja fixado o
Santo Antônio pode gerar o
tensionamento da carroceria e
ocasionar a trinca da mesma.


