
INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
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GRADE DECORATIVA ECOSPORT HORIZ. VAZADA /  CÓD.: 41
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Sobre  Grade  Decorativa da EcoSport

Suporte de fixação em ferro

Porca travante 6 mm

Parafuso Allen 5 mm x 10 mm

E 02Parafuso Allen 5 mm x 10 mm

Importante:

ATENÇÃO:

Fábrica: Fone/Fax (45) 3284-1516

Marechal Cândido Rondon - PR .

www.dartaacessorios.com.br

1 - Este acessório poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá

causar danos ao veículo.

2 - Não há a necessidade de tirar o parachoque para a instalação da sobre grade .

3 - Certifique-se que o suporte de fixação (parte do Parachoque) foi instalado

corretamente, conforme figura acima.

não

“A”

“B”

4 - Recomenda-se a utilização de esponja de Lã de Aço (ou esponja de aço) para

limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo.

NÃO

Instrução de montagem da sobre grade (Parte do Para Choque - 2 peças):

OBS.: “A ”E”.Não é necessário tirar o parachoque para a instalação da sobre grade ”, nem mesmo desparafusar os paraf.

1º - Retire o parafuso do suporte de fixação da Sobre Grade , parte 3;
2º - Encaixe a sobre grade no para choque original da EcoSport, mantendo o suporte da
mesma, na posição horizontal e após o encaixe, deixe-o cair, fazendo com que o referido suporte de
fixação fique, então, na posição vertical (cfe.desenho acima) ;
3º - Instale, então a Sobre Grade parte 3, na grade original e fixe os parafusos da parte 2 e 3 da Sobre
Grade
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“A”
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Instrução de montagem da sobre grade (Parte do Capô - 1 peça):
1º - Retire as porcas e o suporte de fixação da Sobre Grade ;

2º - Encaixe a sobre grade na  grade original da EcoSport;

3º - Coloque o suporte de fixação por trás da grade original e fixe a porca no parafuso da sobre

grade

“C” “B” “A”

“A”

“B” “C”

“A”.


