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Smaller Rubber Cushion
Acabamento de Borracha Pequeno
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MANUAL DA MONTAGEM

WARRANTY / GARANTIA

Keko Acessórios S.A. concede ao comprador original dos produtos Keko garantia de três anos a partir da data da compra 
original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo 
devidamente comprovados. Excluem a garantia danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como 
sobrecarga, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou n° de série de 
fabricação removido.
Conservação, limpeza e durabilidade: Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou �anela. Para 
conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos 
químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe a corrosão os produtos com 
acabamento em cromo  e dani�cam os produtos em plástico.
Solicitação da garantia: solicitar à loja em que foi efetuada a compra a avaliação do problema. Em caso de reclamação 
procedente, a peça será substituída sem ônus ao proprietário. O conserto ou substituição das partes do equipamento não 
ocasionará prolongamento do prazo de garantia estabelecido para o mesmo.
Termo de responsabilidade dos produtos Keko: a Keko não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências 
de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos. Após a utilização do 
produto/embalagem recomendamos a correta destinação para cada tipo de material conforme lei vigente.
Os produtos Keko são comercializados como acessórios meramente decorativos e não devem ser considerados como 
medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

Keko Acessórios S.A. warrants to the original purchaser of Keko's products, for the period of three years, from the date of the 
purchase, that the product is free from defects in raw material, workmanship or �nishing and it is Keko's obligation, under this 
warranty, to repair or replace, at Keko's election, any part or parts of the product which prove to be defective. This warranty shall 
not apply to any product which has su�ered damage from collision, mishandling, misuse, incorrect cleaning, and incorrect 
installation or to any product that has been altered from its original conception or had its serial number removed.
Maintenance, cleaning and durability: For cleaning use only water, neutral soap and sponge or �annel. Periodically use 
automotive wax to conserve the chrome-plated parts. Never use chemicals or abrasive products nott to scratch and expose the 
product to corrosion.
Warranty Claim: request the shop where the accessory was purchased to evaluate the defect. If proved to be Keko's liability, the 
part will be repaired or replaced without charge. The repair or replacement of the parts will not result in extension of the warranty 
term provided.
Keko's Liability Term: Keko does not assume any responsibility for the mishandling or wrong installation of its products.  After 
using the product/packaging we recommend the appropriate destination for each type of material according applicable law. 
Keko's products are merely decorative and do not guarantee the safety of the occupant or vehicle in case of a rollover or 
other vehicle accident.

Rua Adhautt Mantovani - Linha 80 - Cx. Postal 336 - Flores da Cunha - RS - Brasil

CEP 95270-000   -   www.keko.com.br     keko@keko.com.br    (0-XX-54) 3279-5700

Small Hinge
Articulação Pequena

M6x1,00 Squared Nut 
Porca Quadrada M6x1,00 

M6x1,00x20 Hex. Int. Bolt
Parafuso Sext. Int.  M6x1,00x20
 

CUSTOMER SERVICE

kekousa@kekousa.com
1-855-476-3893

Bigger Rubber Cushion
Acabamento de Borracha Grande

Big Hinge
Articulação Grande
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Remove plastic �lm from ”E” Bigger Rubber Cushion  and 
glue it to the “C” Big Hinge. 

Remover película plástica do Acabamento de Borracha
Grande ”E” e cole na Articulação Grande “C.
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Remove plastic �lm from ”F” Smaller Rubber Cushion  and 
glue it to the “D” Small Hinge. 

Remover película plástica do Acabamento de Borracha
Pequeno ”F” e cole na Articulação Pequena ”D”.

Assemble the Headlight Bracket using the Big Hinge “C” 
and Small Hinge “D”.

Montar o Suporte de  Farol utilizando Articulação Grande 
“C” e a Articulação Pequena “D”.

Assemble the Headlight Bracket on the vehicle's Bull Bar.

Montar o Suporte de Farol no Pará-choque de Impulsão 
do veículo.

Fit the Headlight Bracket to the Bull Bar tube using “A” Bolt  and “B” Squared Nut. Note: Do not fully tighten the 
accessory.
Fixar o Suporte de Farol ao tubo do Pará-choque de Impulsão utilizando Parafuso “A” e Porca quadrada “B”. Observação: 
Não dar aperto total ao acessório.

Assemble the Headlight on the Bracket using the bolts and nuts that come with the headlight.

Montar o Farol no Suporte utilizando os parafusos e porcas que acompanham o farol.

Repeat the assembly process for the second 
headlight bracket. Adjust the accessory to the vehicle 
and fully tighten the screws and nuts.

Repetir o processo de montagem para o segundo 
suporte de farol. Regular o acessório ao veículo e dar 
aperto total aos parafusos e porcas.
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