
Este manual tem o objetivo de orientar a instalação desse acessório.
A montagem das peças deve ser realizada por um profissional mecânico qualificado.
Não nos responsabilizamos por defeitos e/ou danos na motocicleta decorrentes da má instalação do produto.
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PASSO A PASSO

IMPORTANTE:
MONTE UM LADO DE CADA VEZ. NUNCA

RETIRE TODOS OS PARAFUSOS DE UMA VEZ SÓ.

Peças

8 Porca travante M6 (12x)

Parafuso Allen
cilíndrico M6x16mm (2x) 9

Parafuso Allen
cônico M6x16mm (4x) 11

Porca travante
M8 (2x)12

Parafuso Allen
cilíndrico M6x20mm (2x) 10

Parafuso Allen
cilíndrico M6x25mm (4x) 6

Parafuso Allen
cilíndrico M8x40mm (2x) 5

1 LATERAIS DO SUPORTE SCAM (2x) 
DIR./ESQ. 

 

2 PEÇA FIXAÇÃO SCAM (2x) 
DIR./ESQ. 

7 Arruela lisa 6mm (12x)
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CHAPA BASE SCAM (1x)4

3 TIRANTE FIXAÇÃO SCAM (1x)
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A.         Retire os bancos. Retire as alças. Retire a
carenagem verde da traseira da moto. Retire os
4 parafusos que prendem a rabeta da moto ao
chassi. Remova a carenagem preta que segura o
farol traseiro, retirando os dois parafusos que se
encontram embaixo do banco do piloto. Retire
os dois parafusos Philips que prendem a rabeta
da moto a carenagem preta. Esses parafusos não
serão mais utilizados;
Posicione a PEÇA SCAM      entre o ponto de
fixação da rabeta e a carenagem preta e fixe no
chassi com os parafusos indicados no detalhe       .
Cuide para posicionar corretamente os fios
elétricos da rabeta da moto. Recoloque os
parafusos que fixam a carenagem preta abaixo
do banco do piloto e dê o aperto final nesses dois
parafusos. Monte novamente a carenagem verde
e as alças na moto;
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                 Retire o parafuso que prende a parte
traseira da pedaleira do garupa e substitua-o
pelo parafusos       . Posicione as Laterais       nos
pontos      e      e fixe conforme indicado nos deta-
lhes respectivos. Não dê o aperto final;
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         Faça a fixação da Chapa base SCAM      sobre
as Laterais       . Utilizando os itens indicados no
detalhe       ;
Verifique se a peça está alinhada na moto e
dê o aperto final em todos os parafusos.
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