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* Inserir a capa no step do veículo, encaixando a cantoneira 
guia por trás do pneu, de forma que o adesivo AIR CROSS 
fique correto na posição horizontal conforme figura acima.

* Travar a capa no step na parte inferior com auxílio do fecho regulável conforme 
figura ao lado.

* Se necessário, efetuar a regulagem do fecho através da haste de regulagem conforme 
figura ao lado, aumentando ou diminuindo a pressão de travamento da capa.

Haste de regulagem

* Fixar o cadeado na trava do cadeado conforme figura ao lado para evitar ruídos 
causados pelo atrito do cadeado com o fecho, finalizando assim a instalação.

Fecho

Trava do cadeado

Cantoneira guia

MATERIAL

DESCRIÇÃO                       QUANT.
CAPA DE STEP..................................01
FECHO REGULÁVEL.........................01
CADEADO COM SEGREDO.............01
TRAVA CADEADO............................01
CANTONEIRA GUIA.........................01

CUIDADOS COM O CADEADO

*Ao adquirir o cadeado, guarde a plaqueta, nela consta o número do segredo do seu cadeado.

*O cadeado 25mm não tem troca de segredo, qualquer dúvida com relação ao cadeado ligue: 0800-241020.

* O segredo numérico do cadeado segue na plaqueta presa na haste do cadeado, 
para abrí-lo, basta posicionar a sequência numérica descrita na plaqueta alinhada 
com o marcador do cadeado conforme figura ao lado.

Atenção: guarde em local seguro a plaqueta com o código do cadeado, é a única 
maneira de abrí-lo, caso esqueça a seguência correta.

Plaqueta com segredo

Marcador
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Insira a capa no estepe do veículo, 
encaixando a cantoneira guia por 
trás do pneu, de forma que o adesivo 
identificado “CROSSFOX” fique corre-
to na posição horizontal.

Trave na parte inferior do acessório 
a Capa no estepe, com o auxílio do 
fecho regulável.

O segredo numérico do cadeado en-
contra-se na plaqueta presa na haste 
do mesmo. Para abrí-lo, basta alinhar 
a sequência numérica descrita com 
o marcador do cadeado.

Caso se faça necessário, efetuar a regulagem do 
fecho através da haste de regulagem - aumentan-
do ou diminuindo a pressão de travamento.

Fixar o cadeado no dispositivo de trava-
mento para evitar ruídos causados pelo atri-
to do cadeado com o fecho, finalizando a in-
stalação da Capa de Estepe.

CUIDADOS COM O CADEADO

• Ao adquirir o cadeado, guarde a plaqueta, nela consta a numeração do segredo para o destravamento.
• O cadeado 25mm não tem troca de segredo, qualquer dúvida com relação ao cadeado ligue: 0800-241020.
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