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INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GRADE DECORATIVA: S-10 HORIZONTAL VAZADA 4X2 / Cód.: 129
S-10 HORIZONTAL VAZADA 4X4 / Cód.: 130
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Pára-Choque S-10

1º - Retire as porcas “C” e o suporte de fixação “B” da Sobre Grade “A”;
2º - Então, instale a Sobre grade “A” na grade original da S-10, e fixe o suporte de fixação “B” por trás da
grade original apertando a porca “C” no parafuso da Sobre Grade “A”.
3º - Certifique-se que ao fixar a Sobre Grade “A” (parte superior = capô), as pontas laterais 1,2,3 e
4(cf.desenho acima), estejam apoiadas sobre a borda interna da grade original da S-10, para que
obtenha assim o alinhamento da Sobre Grade no ângulo correto.

1º - Na alavanca original de abertura do capô, retire a peça plástica “H” que a envolve, encontrando então um
furo sob esta peça;
2º - Ao localizar o furo lá existente, instale (no mesmo) a haste “E” que acompanha este kit;
3º - Instale, então, parafusando a haste “E” na altura e inclinação desejada, apertando a porca travante “G”
que acompanha o parafuso “F” na haste “E”.

Legendas desta Instrução e Qtdes.
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descrição

qtde.

Sobre Grade Decorativa da S-10
Suporte de Fixação em ferro
Porca travante 6 mm
Emblema original da Chevrolet
Haste de abertura frontal do capô
Parafuso 6mm x 10mm
Porca de fixação 6mm
Peça Plástica orig. Abertura capô
Trava de grade original
Parafuso de fix. Sobre grade 6,5 mm
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Importante:

1 - Este acessório não poderá ser utilizado como rebocador, pois se
tracionado poderá causar danos ao veículo.
2 - Nunca feche o capô da S-10 antes de ter instalado a haste de abertura
do capô, pois após fechado sem a sua instalação será difícil a abertura
do mesmo.
3 - Recomenda-se a NÃO 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 ou riscá-lo.
4 - Apoie as pontas laterais da sobre grade “A” da parte superior (capô), na
borda interna da grade original para que se obtenha o ângulo correto.
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