MANUAL DE INSTALAÇÃO BUMPER
INTELIGENTE/LED S10 CD 2012
O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item

Descrição

Qtd.

"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"

Bumper
Suportes de Fixação Inferiores
Parafusos Soberba 6x32
Parafusos M6x20
Arruelas 5/16"
Porca M6

01
02
04
02
04
02

1- Retire a placa do veiculo

Equipamentos necessários para montagem
01 Chave L10.
01 Chave Philips.
01 Fita Isolante.
01 Alicate de Corte.

INSTALAÇÃO DO DISPLAY SENSOR
e encaixe o Bumper na posição conforme figura abaixo.

2 - Fixar o Bumper nas mesmas furações
de fixação da placa, substituindo os
parafusos originais pelos parafusos "C".
Parachoque
B
F
E
Bumper

C
E
D

3- Fixar os suportes "B" no bumper com auxílio

Orifícios para fixação

dos parafusos "D" arruelas "E" e porcas "F"
conforme imagem acima, em seguida retirar os
parafusos originais do parachoque do veículo e
fixar os suportes nos mesmos furos substituindo os
originais pelos parafusos "C".

4- Parafusar a placa do veículo no bumper e

verificar se não ficou frestas entre o bumper e o
parachoque, em seguida efetuar o aperto final
em todos os parafusos.

INSTALAÇÃO DO DISPLAY SENSOR

1- Posicionar o display no centro do painel (opcional), e descer o fio pela coluna do

lado direito do veículo até a furação original que se encontra em baixo do porta luvas.

2-

Retirar borracha de proteção do furo original do veículo e passar o fio do display, em seguida furar a
borracha de proteção e inserir no fio para encaixá-la novamente já com o fio. (se possível, passar silicone
na região que foi furada a borracha para vedar totalmente).

3 - Levar o fio do display até o Módulo do bumper inteligente.

OBS: Na parte superior do Display, existe

uma chave com a opção de ligar e
desligar o som emitido pelo sensor,
permaneçe apenas o leitor de distância.

ATENÇÃO: Não

4-

Chave ON/OFF
Display

LIGANDO O MÓDULO SENSOR

cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.

Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio marron com
listra amarela que se encontra no chicote do veículo do lado da
bateria em uma caixa de fusível (1 chicote, ignição, pós chave).

Módulo

5 - Aterrar o fio preto do chicote do módulo direto no chassis do veículo.
INSTALANDO OS LEDS
Jampear os dois fios dos leds e levar até o chicote do farol do veículo, em seguida ligar o fio branco do led com
o fio roxo (sinal de lanterna), que se encontra no chicote do farol do veículo do lado esquerdo, e o fio preto dos
leds aterrar no chassis do veículo.
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