MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO RAM
CD 2012...ATUAL COM ILUMINAÇÃO
O ACESSÓRIO DE VERDADE
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MATERIAL

Estribo lado Motorista
Estribo Lado Carona
Suporte 1 e 2 LM
Suporte 1 e 2 LC
Suporte 3 LM
Suporte 3 LC
Pontalete M10
Pontalete Duplo
Parafusos M8 x 25mm
Arruelas 5/16"
Porca M8 Travante

Equipamento necessário para montagem
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1 - 01 Chave de Boca 17
2 - 01 Chave Catraca 13
3 - 01 Chave de Boca 13
4 - 01 Chave de Boca 8

ESQUEMA DE
MONTAGEM

FIXAÇÃO DOS SUPORTES "E" E "F"
G

E

4- Para instalar os suportes "E" e "F",
retirar o adesivo de vedação do orifício
da caixa de ar e inserir os pontaletes
"G" (sem a porca) com muito cuidado
para não deixá-los cair. Em seguida
encaixar os suportes e fixá-los com as
porcas e arruelas que seguem nos
ponteletes, conforme figura ao lado.

5- Apertar os parafusos M8 que seguem nos suportes ( repetir passo 3),
conforme indicado nas figuras abaixo.
"aba da caixa
de ar"

A
Parafuso M8

DIANTEIRA

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES
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TRASEIRA

6- Fixar os estribos "A" e "B"
nos suportes com auxílio
dos parafusos "I", arruelas
"J" e porcas "K" conforme
figura ao lado.
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FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C" E "D"

1- Para instalar os suportes "C" e "D", posicionar os estribos na lateral da

picape para visualizar onde serão fixados os suportes. Em seguida retirar
os adesivos de vedação dos orifícios da caixa de ar e inserir os pontaletes
"H" (sem as porcas) com muito cuidado para não deixá-los cair.
H

estribo
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2- Encaixar os suportes
"C" e "D" e fixar com as
porcas e arruelas que
seguem nos pontaletes,
conforme figura ao lado.

3- Apertar os parafusos M8 que seguem nos suportes, forçando a "aba"
da caixa de ar do veículo dando assim maior resistência aos suportes,
conforme indicado nas figuras abaixo.
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FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

7- Retirar os parafusos originais dos
para-lamas dianteiros do veículo (chave
8), e fixar as ponteiras dianteiras com
auxílio dos parafusos retirados.

8- Verificar se as ponteiras encaixam
perfeitamente na lateral do veículo e efetuar
o aperto final em todos os parafusos.

Parafuso
original

INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO
LADO MOTORISTA

9- Retire a boracha que se encontra no assoalho do veículo próximo ao apara-

barro dianteiro, e faça um pequeno furo para passar o fio duplo do led, em
seguida encaixe novamente a borracha com o fio (se possível passar silicone na
região furada para uma melhor vedação).

10- Retire a capa de proteção que se encontra na parte superior da coluna
da porta (lado motorista), e encaminhe o fio do led até o chicote que se
encontra nesta região.

LADO CARONA
Parafuso M8
"aba da caixa
de ar"

11- Para o lado carona, repita a instrução descrita no PASSO 09

e encaminhe
o fio por dentro do painel do veículo até a coluna onde já se encontra o fio do
lado motorista.

12- Estanhe os dois fios pretos e os dois fios brancos dos leds e em seguida

ligue o fio branco estanhado no fio amarelo com lista branca do chicote do
veículo destacado no PASSO 10.

13-

Aterre o fio preto do led no veículo e encaixe novamente a proteção da
coluna da porta para finalizar a instalação.
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