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 Parabéns, você acaba de adquirir um sistema antifurto de roda ou 
roda sobressalente de tecnologia brasileira.

Esse sistema foi desenvolvido com base nos desafios e necessi-
dades do mercado nacional e é indicado a quem procura segurança, 
tranquilidade e confiabilidade.

Antes de instalar o produto, consulte as informações técnicas e uti-Antes de instalar o produto, consulte as informações técnicas e uti-
lize-o de acordo com as instruções descritas neste manual. Caso per-
maneça alguma dúvida, contate seu revendedor autorizado.

O Antifurto de roda é um dispositivo mecânico, desenvolvido para 
substituir um dos parafusos/parca do sistema original de fixação 
da roda, mantendo todas as características originais do veículo.

O sistema pode apresentar variações no sistema de fixação 
(macho e/ou fêmea, diâmetro e comprimento) , dependendo do 
sistema de fixação original do veiculo

-Mantenha o sistema antifurto sempre limpo e lubrificado, para evitar
 oxidações e travamentos  e prolongar a vida útil da peça;  

-Certifique-se de que a chave esteja sempre dentro do veículo, 
em um lugar seguro e de conhecimento de todos os usuários; 

-Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local escolhido;

-Não é necessário pressão excessiva para a fixação do sistema, 
fixe-o manualmente sem o auxilio de ferramentas, parafusadeirafixe-o manualmente sem o auxilio de ferramentas, parafusadeira
 e/ou alavanca

-Caso a chave seja extraviada, outra poderá ser adquirida. 
Entre em contato com  o seu revendedor e/ou o fabricante,
E informe o código assinalado em seu antifurto conforme 
configurações abaixo.
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ATENÇÃO!

‘’NÃO APLICAR EM RODAS DE FERRO ‘’
‘’NÃO UTILIZAR PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA’’

1. Este produto é garantido pelo fabricante contra defeitos de fabri-
cação e contra oxidação, 
pelo período de um (1) ano, a partir da data de compra, comprovada 
mediante 
apresentação da nota fiscal. O conserto e/ou substituição do disposi-
tivo não prorrogam o prazo da garantia;

2.2. Caso o produto apresente defeitos, procure primeiramente o 
revendedor onde o mesmo foi adquirido e instalado;

3. É de responsabilidade do revendedor, o de quem efetuou a insta-
lação a análise da falha e se necessário o envio do produto para 
que seja efetuada a troca;

4. A garantia não  cobre:
-Danos causados por instalações incorretas em desacordo como -Danos causados por instalações incorretas em desacordo como 
manual;
-Oxidação proveniente de urina animal;
-Peças com adulterações;
-Peças que não tenham sido usadas para os fins descritos nesse 
manual.

5. 5. Este sistema tem a função de dificultar ao máximo o furto, não im-
pedindo, em 
determinados casos, o furto do mesmo. Portanto a JTN INDÙSTRIA 
E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. não se responsabiliza em nenhu-
ma hipótese, pela ocorrência de qualquer tipo de furto, violação ou 
ato de vandalismo relacionado ao veículo no qual o antifurto tenha 
sido instalado.

6. 6. A JTN INDÚSTRIA reserva-se o direito de modificar as especifi-
cações e/ou introduzir melhoramentos em qualquer época, sem 
prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos 
produtos anteriormente comercializados.
 Para ter direito à garantia preencha corretamente os dados solicita-
dos abaixo:

Revendedor autorizado: Revendedor autorizado: 
.......................................................................
Nota fiscal de venda ao consumidor: No. ..........................................
Nome do comprador (*) 
................................................................................
Veículo 
(*).................................................................................................
 Placa (*)  Placa (*) 
.................................................................................................
Data de instalação (*): ............../.............../.................

7. Ao enviar o produto acompanhado deste certificado, descreva abaixo o sin-
toma apresentado.
Obs. (Para uso do Lojista/Consumidor)
........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

(*) campos obrigatórios.

ANTIFURTO PARA  RODA


