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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. 

Instruções de uso e Manutenção

Compatível c/ Saveiro 2010... ( Exceto Saveiro Cross )
Santo Antônio 2": 61070

Ilustração

Passo-a-passo

1. Retire os ganchos de amarração localizados na borda da caçamba e em seguida fixe as 
    bases “2” utilizando os mesmos parafusos.
2. Fixar o tubo “1” nas bases “2” utilizando parafusos “4” e arruelas “5”.
3. Fixar os auxiliares “3”,  “6” ou  “10” (escolher de acordo com o veículo que será montado) no 
    tubo “1”. Retirar o liner protetor da fita e colar os auxiliares “3”,  “6” ou  “10” no teto do veículo e
    pressionar por alguns minutos tomando o cuidado para que a superfície esteja bem limpa. 
   Obs: Limpar a superfície com pano umedecido com álcool. 
   Os auxiliares “3”,  “6” ou  “10” também podem ser presos no teto do veículo furando o mesmo e, 
   utilizando para fixação, rebites “7”, parafusos “4” e arruelas “5”. 
4. Fixar tampões “11” nos orifícios do tubo “1”.
5. Regular acessório e dar aperto aos parafusos.

Conteúdo da Embalagem

Ítem Qtd. Descrição

1 1 Tubo

2 2 Base

3 2 Auxiliar Cabine Estendida

4 10 PF. M6x25

5 6 Arruela M6 G

6 2 Auxiliar Cabine Simples

7 4 Rebite M6

8 4 Arruela M8

9 2 Fita

10 2 Auxiliar Cabine Dupla

11 2 Tampão Plástico 2"
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