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AUTOBUFFER®
Você acaba de adquirir o novo TTC AUTOBUFFER® único feito na Coreia.
O AUTOBUFFER® é a 5ª geração de amortecedores que a TTC vêm desenvolvendo desde 1999.
Esta versão conta com certificado de segurança da União Européia, sendo o mesmo produto
comercializado nas maiores potências mundiais.
Este produto é original e certificado.
Verifique em relevo a marca Think Think Car
Garantia: 2 anos sem limite de quilometragem.
Manutenção: Verificação da posição do produto na mola a cada 10.000Km;
Não utilize produtos alcalinos na limpeza do produto.

Saiba mais em www.ttcdobrasil.com

Instalação do AutoBuffer®
1) Localizando as molas do veículo
As molas podem estar localizadas junto aos amortecedores, dentro da caixa
de roda, ou apoiadas sobre o eixo, atrás das rodas.
2) Verifique qual o tipo de mola do seu veículo para correta instalação.
1. Tipo cilíndrico

2. Tipo bicônico

Meio da mola

Posição com maior
diâmetro

3. Tipo piramidal

Base maior
inferior

4. Tipo piramidal

Base maior
superior

3) Prepare o AutoBuffer®, as
abraçadeiras, o macaco e lubrificante.

4) Levante o carro até que o 5) A mola ficará aberta. Molas
pneu saia do chão. Não eleve dianteiras tendem abrir mais
o veículo pelo eixo.
que traseiras.

8) Coloque as abraçadeiras
6) Limpe a mola. Lubrifique a 7) Lubrifique a canaleta do
conforme a seguir. Baixe o
mola utilizado silicone ou óleo AutoBuffer® com graxa.
Encaixe-o no local adequado. veículo. Verifique o encaixe.
spray.

9) Abraçadeiras - Guias para posicionamento do TTC Autobuffer®

O segundo furo superior
deve ser preso ao arame
superior.

O segundo furo inferior
deve ser preso ao arame
inferior

AutoBuffer® deve cobrir de 55-100%.

Finalizado

Se necessário: Reduza o comprimento

1. Se as pontas do AutoBuffer® se sobreporem, reduza o comprimento da peça.
2. Com um estilete e lubrificante remova um ou mais furos.
Mantenha a coluna do próximo furo inteira.
3. Para cada furo removido a peça recebe um “+”.

Observações:
- A instalação de tamanho inadequado acarretará em redução de vida útil do produto.
- Após a instalação é importante dar uma volta para assentar os amortecedores. Na sequência confira o encaixe das peças.
- Para uma melhor experiência de uso evite buracos e impactos nos primeiros dias após
a instalação.
- Instalação em molas esportivas exige maior cuidado durante a instalação.
- O AutoBuffer® deve cobrir de 55% a 100% do diâmetro da mola.
- A posição das pontas não influenciam na instalação.
Garantia:
- Válida em todo território nacional;
- Válida pelo período de 2 anos a partir da emissão da NF;
- Válida para o AutoBuffer® adquirido no Brasil com a importadora ou com um dos revendedores oficiais;
- Para requerer a garantia consulte o estabelecimento que efetuou a venda;
- Os defeitos de fabricação estão cobertos, são exemplos: deformação permanente, rachaduras, trincas, rasgos ou qualquer defeito que diminua a eficiência do produto de
maneira permanente.
Exclusões da garantia:
- Uso de tamanho indevido;
- Uso de produtos alcalinos durante a limpeza;
- Aplicações e instalações divergentes das presentes neste manual excluem a garantia.
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