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Item

Descrição

Qtd.

"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"
"I"
"J"
"K"

Bumper
Chapa de Fixação
Parafuso M6 X 30mm
Parafuso M6 x 16mm
Porca M6
Arruela 5/16"
Sensor
Chicote Sensor
Módulo
Display
Cabo de Força

01
02
02
04
04
10
04
04
01
01
01

ATENÇÃO:

* Faça a leitura do manual antes da instalação;
* Não utilizar seu acessório como rebocador, pois
poderá danificar seu acessório e a carroceria /
chassi do seu veículo;
* Não utilizar produtos quimicos na limpeza do seu
acessório, sempre utilizar sabão neutro;
PARABÉNS Você acaba de adquirir um produto com
a qualidade STRIBUS.
Equipamento nescessário para montagem
1 - 01 Chave de Boca 10;
2 - 01 Chave Catraca 10;
3 - 01 Chave Phillips;
4 - 01 Fita isolante;
5 - 01 Alicate de corte.

LIGANDO O MÓDULO

INSTALANDO O DISPLAY

1- Posicionar o Display no centro do painel (opcional) e descer o
fio pela coluna do lado esquerdo do veículo. Em seguida, retirar a
tomada que se encontra na coluna do veículo onde passa a
fiação original da porta.
2- Passar o fio do Display pelo orifício da tomada e levá-lo até o
módulo do bumper inteligente passando pelo para-lama e pelo
motor do veículo, em seguida plugar novamente a tomada da
fiação original.

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo apenas
descascá-los, para não afetar a garantia.
3- Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio amarelo com
listra verde que se encontra no chicote com plug em baixo da
caixa de fusível do lado da bateria do veículo.
4- Aterrar o fio preto do chicote do módulo no chassis do veículo.

chave ON/OFF

OBS: Na parte superior do Display,

Módulo

Display

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

INSTALANDO O BUMPER

5- Retirar a placa e o suporte da placa do veículo para fixar o
bumper na mesma furação onde está o suporte.

6- Posicionar o bumper na furação original do veículo e fixá-lo
com os parafusos "C" e arruelas "F" junto com o suporte retirado e a
placa, como mostra a figura.
suporte
da placa

suporte
da placa

parafuso original
M6

7- Retirar os parafusos com as buchas de plástico que prendem
o parachoque a uma proteção na parte inferior do veículo.
8- Posicionar as chapas de fixação "B", na parte interna do
bumper, e nas furações dos parafusos de plástico.

C

F

9- Descartar os parafusos de plástico e fixar as chapas "B"
com auxílio dos parafusos "D", arruelas "F" e porcas "E"
conforme figura acima.
Para-choque
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10- Após posicionar bumper, verificar
alinhamento e em seguida efetuar a aperto total.

