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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão-
de-obra, contactar o nosso departamento de assistência através da 
linha directa: +44 (0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente 
provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização 
indevida.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correcta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. A Tool Connection não aceita qualquer responsabilidade pela utilização incorrecta 
dos seus produtos, não podendo a Tool Connection ser responsabilizada por quaisquer danos 
pessoais, materiais ou no equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a 
utilização incorrecta anula a garantia.

Se aplicável, a base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exactidão dos dados, projecto algum deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e informações antes da respectiva utilização.
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Concebido para ser utilizado nos casos em que as ferramentas universais não servem 
devido ao acesso limitado pela polia da cambota dupla.

As aplicações em veículos incluem o Ford Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo (1.4 e 1.6 a 
gasolina), Volvo S40, C30 e V50 (1.6 a gasolina).

Componentes

A Ferramenta de instalação

B Ferramenta-guia

C Suporte de fixação

D Porca sextavada (17 mm)B
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Instruções
Importante:
Devem consultar-se as instruções de assistência ou documentação do fabricante 
para determinar quais os procedimentos correctos para a remoção e instalação 
de correias de transmissão auxiliares. As notas e diagramas que se seguem são 
fornecidos apenas a título de orientação. Não se aceita qualquer responsabilidade 
pela utilização incorrecta deste produto.

1. A partir da parte inferior da cava da roda do lado direito, remover quaisquer protecções 
ou tampas que possam limitar o acesso.

2. Remover as correias existentes. Também é necessário remover a correia do compressor 
de A/C externa para permitir a substituição da correia de transmissão auxiliar interna.

3. Consultar a Fig. 1: Posicionar a ferramenta de instalação (A) sobre a polia da bomba 
de líquido de refrigeração (3). O suporte de fixação (C) é posicionado atrás da polia da 
bomba de líquido de refrigeração e, em seguida, apertado. 

4. Posicionar a ferramenta-guia da correia de transmissão (B) sobre a polia da cambota 
(1) e rodar de forma que a parte superior central da ferramenta-guia fique situada às 12 
horas. (Consultar a Fig. 1.)

5. Consultar a Fig. 2: encaixar a nova correia de transmissão auxiliar na ferramenta de 
instalação (A) e nas restantes polias.

6. Com uma chave de 17 mm adequada à porca sextavada (D), rodar a ferramenta de 
instalação (A) aproximadamente 180º no sentido dos ponteiros do relógio até a correia 
se posicionar correctamente em todas as polias. (Consultar a Fig. 2.)

7. Desapertar o suporte de fixação (C) e remover a ferramenta de instalação (A). Remover 
a ferramenta-guia da correia de transmissão (B). Pode ser necessário rodar a cambota 
para permitir que a ferramenta-guia da correia de transmissão se solte.

8. Consultar a Fig. 3: rodar o motor pelo menos 360º e confirmar visualmente se a nova 
correia auxiliar está correctamente posicionada em todas as polias.

9. Encaixar a nova correia do compressor de A/C externa (recomenda-se a utilização do 
Conjunto de ferramentas laser para correias elásticas, Ref. 4999).

10. Reinstalar quaisquer protecções ou tampas anteriormente removidas.
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