
W skład zestawu wchodzi:
1.Orurowanie prawe.
2. Orurowanie lewe.
3. 2 śruby M8/50 mm.
4. Obejma typu U z nakrętkami i podkładkami.
5. Obejma płaska z 2-ma śrubami.

______________________________________________________________

The set includes (as shown on pictures):
1. Right piping.
2. Left piping.
3. 2 screws M8/50 mm.
4. U clamp with washers and nuts.
5. Flat clamp with 2 screws.

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić 
szczególną  uwagę na wiązki elektryczne oraz przewody hamulcowe tak, aby nie były 
przyciśnięte lub nie tarły podczas eksploatacji o gmole z powodu źle przeprowadzonego 
montażu orurowania.
Całość  orurowania założyć swobodnie dopiero na końcu skręcić docelowo.

1. Zdemontować kufry boczne wraz z kanapą.
2. Zdemontować w secie tylnym oryginalną śrubę M8 (Rys. 1 pkt. 3).
3. Założyć orurowanie lewe wsuwając uchwyt orurowania pod siedzenie motocykla (Rys. 2 

pkt. 2).
4. Dolną część orurowania przykręcić w miejscu uprzednio zdemontowanej śruby, śrubą 

M8/50 mm wraz z tuleją dystansową 20 mm z zestawu (Rys. 3 pkt. 3).
5. Środkową część przykręcić na stelażu seta motocykla przy użyciu obejmy płaskiej z zestawu 

(Rys. 4 pkt. 5).
6. Uchwyt orurowania wsunięty wcześniej pod siedzenie przymocować do ramy motocykla 

obejmą typu U (Rys. 5 pkt. 4).
7. Analogicznie powtórzyć czynności z punktów 2 – 6 po prawej stronie motocykla.
8. Całość orurowania skręcić docelowo.

____________________________________________________________________________

Piping should be installed only by a qualified person. 
Pay particular attention to the electric beams and brake hoses , so that they are not pinched 
or they doesn't chafe during operation due to wrong installation of piping. 
During installation it is recommended to set up piping freely.

1. Remove the saddlebags and dual seat.
2. Remove original M8 screw from rear footrest mounting plate (Fig. 1 pt. 3).
3. Install left site of piping. Put piping bracket under the seat. (Fig. 2 pt. 2).
4. Lower part of piping screw on place of removed screw by M8/50 mm screw with spacer 

bushing 20 mm from the set (Fig. 3 pt. 3).
5. Middle part of piping screw to the rack of the footrest mounting plate using flat clamp 

from the set (Fig. 4 pt. 5).
6. Piping bracket inserted earlier under the seat attach to motorcycle frame by U clamp (Fig. 5 

pt. 4).
7. Repeat actions from points 2-6 installing right side of the piping.
8. Tighten all screws of the piping.www.heed.com.pl
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