Kit de Fixação Parafusos do sissy bar:
04 Parafusos Allen Inox
04 Arruelas Lisa inox
04 Porcas Travante

8x25mm
8mm
8mm

Kit de Fixação Parafusos do Paralama:
02 Parafusos Allen Inox
3/8x2”
02 Parafusos Allen Inox
3/8x2.1/2”
04 Arruelas Lisa inox
10mm
02 Carretéis Traseiros
02 Carretéis Dianteiros

1. Montagem do Sissy bar: Insira respectivamente a lateral, o arco e bagageiro. Após
insira os parafusos 8x25 Allen com as arruelas 8mm e as porcas travantes 8mm nos
furos indicados e aperte os parafusos simultaneamente para não desalinhar o Sissy bar
conforme foto abaixo:

2. Retire os parafusos originais do paralama da moto e insira respectivamente:
Furo dianteiro:
1 Carretel dianteiro (menor)
1 Parafuso 3/8x2”
1 Arruela Inox 10mm
.
Furo traseiro:
1 Carretel traseiro (Maior)
1 Parafuso 3/8x2.1/2”
1 Arruela Inox 10mm
3. Repita o processo do outro lado da lateral do sissy bar. È importante que o aperto
dos parafusos sejam feitos simultaneamente para não desalinhar o encosto.

OBS>Verificar atrás do paralama se os parafusos de fixação do sissy bar não
estão muito próximos ou encostando no pneu da moto

Foto ilustrativa sissybar instalado lado esquerdo da moto.

CERTIFICADO DE GARANTIA SISSY BAR
O produto acima em referência neste certificado, tem a garantia de 06 meses,
já incluso os 90 dias previstos por lei, á partir da data da venda do produto.

Data da venda: ____/____/____

Válido até: ____/____/____

Carimbo do Revendedor:

Garantia será válida quando apresentar:
✓ Desplacamento de cromo
✓ Quebra da peça (solda ou apoio)

✓
Garantia
NÃO TERÁ VALIDADE quando apresentar:
1.Danos provocados por queda ou tombo da moto.
2.Instalação e/ou uso inadequado da peça.
3.Modificação da peça, tipo: furação, dobras ou adaptações.
1. Riscos causados por lixa ou palha de aço.
2. Uso de produtos químicos ou corrosivos: solupan, ativados ,
fluído de freio, solventes , etc...
3. Exceder a capacidade de peso do Sissy bar = 5 KG
7.Ferrugem causada por maresia ou seja falta de limpeza.

Conservação de peças cromadas
Toda peça metálica quando exposta a umidade excessiva como chuva
e principalmente maresia, devem ser lavadas o mais rápido possível
com sabão neutro e utilizar produtos de limpeza para peças cromadas
ex: SILVO OU KAOL.
Aplique spray antioxidante em todas partes metálicas e demais peças
cromadas somente com o motor frio.
Tal procedimento quando feito a tempo e corretamente, aumenta a
vida útil das peças metálicas assim como a conservação geral de
sua motocicleta.
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