Installation guide – Installatie instructies
Cockpit Brace - XT1200Z(E) - Model '14 & up - SET consisting of 2 pieces
(Left + Right)
Cockpit Brace - XT1200Z(E) - Vanaf '14 - SET bestaande uit 2 STUKS (Links +
Rechts)
Scope of delivery/Inhoud van levering:
–

2 x Cockpit brace (1 x Left/Links + 1 x Right/Rechts)

–

4 x Inner Hexhead Stainless Steel A2 bolt M5 x 20mm / Inox A2 Binnenzeskant M5 x 20mm

–

4 x Stainless Steel A2 Washer M5 / Inox A2 rondel M5

–

4 x Stainless Steel A2 Locking Nut M5 / Inox A2 Borgmoer M5

–

Installation instructions / Installatie instructies

NOTE:
The Cockpitbraces are laser cut to presicion. As this is a mass produced item, there is the possibility for
small cutting artifacts/imperfections. This is considered normal. – The bend of the top fork to fit the curve
of the cockpit is done by hand. So the left and right brace may not be 100% simetrical. This is also
considered normal and by no means is this a reason to return the product. If for some reason your feel like
the product is not what you expect it to be, you can return the product to us, in the state it was delivered
to you, for a full refund. Shipment is done by the customer and therefor full responsibility lies with the
customer.
De Cockpitbrace is met de laser gesneden naar de standaard. Omdat dit een massaproduct is, is er de
mogelijkheid voor kleine snij-artefacten / onvolkomenheden. Dit wordt als normaal beschouwd. - De
bocht van de bovenste vork om in de bocht van de cockpit te passen, gebeurt met de hand. Dus de linker
en rechter brace zijn mogelijk niet 100% symmetrisch. Dit wordt ook als normaal beschouwd en is in geen
geval een reden om het product te retourneren. Als je om de een of andere reden het gevoel hebt dat het
product niet is wat je ervan verwacht, kun je het product aan ons retourneren, in de staat waarin het aan
jou is geleverd, voor een volledige terugbetaling. De verzending gebeurt door de klant en de volledige
verantwoordelijkheid ligt bij de klant.

We would like to thank you for your business with Allroadmoto
We willen je alvast bedanken voor je vertrouwen in Allroadmoto

Step by Step installation guide / Installatie stap voor stap:
This is for the left side only. To be copied to the right side!
Dit is voor de linkse zijde. Rechtse zijde is identiek!
Unscrew the 2 x M5 OEM Plastic bolts that
hold the wind deflector. Put these aside,
you no longer need these to mount the
brace.
Verwijder de 2 x M5 OEM Plastic bouten
die de wind deflector op zijn plaats
houden. Leg deze opzij, u heeft deze niet
meer nodig voor de montage van de brace
Loosen the bolt, holding your windshield
in place, all the way to the end.
Maak de wartel los die je windscherm op
zijn plaats houdt. Schroef deze helemaal
tot het einde

Take the brace marked with L (Left)
The right side wil be marked as R (Right)
Neem de brace gemarkeerd met L (Links)
De rechtse zijde is gemarkeerd met R (Rechts)
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For the next step we will make use of the
space between your faring and your
cockpit, as shown to the left. You can use
this space the lower the brace to the point
where it will be easy to glide it between
the windshield position clamp. (NEXT
PHOTO)
Voor de volgende stap maken we gebruik
van de ruimte tussen je fairing en je
cockpit om de brace zodanig the kunnen
laten zakken dat het gemakkelijker is om
deze tussen de klem te krijgen die je
windscherm vasthoudt. (VOLGENDE FOTO)
By making use of the space, you will find it
easier to position the fork to glide between
your windscreen clamp
Door gebruik te maken van de ruimte in de
vorige foto zal je merken dat het
gemakkelijker is om de vork tussen de
klem van het windscherm te krijgen.

If you combine the technique in the
previous two pictures this will be the end
result.
Als je de techniek van vorige twee foto's
combineert, krijg je dit als resultaat.
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Tighten the windscreen nut. Make sure
that the windscreen is in the correct
position so the nut fits nicely in one of the
4 positions maked by the arrows. DO NOT
TIGHTEN WHEN THIS IS NOT THE CASE,
YOU WILL RISK BENDING THE
WINSCREENCLAMP.
Span the klem, die het winscherm op zijn
plaats houdt, aan. Zorg er voor dat deze
mooi in1 van de 4 posities past, aangeduid
door de 4 pijlen. SPAN DEZE NIET AAN
WANNEER DIT NIET HET GEVAL IS OF JE
RISKEERT DEZE KLEM KROM TE PLOOIEN!
To check if everything is ok, the fork should
sit nicely against the OEM guide, shown
here.
Om te controleren of alles ok is, kan je van
bovenaf controleren of de vork netjes
tegen de OEM geleiding zit.

The result of previous steps woudl be
something like shown to the left. If you
find that the holes do not quite match the
two holes on your bike, you can loosen the
windscreen nut a bit and position it that
way.
Het resultaat van vorige stappen zou iets
moeten zijn zoals hier afgebeeld. Indien de
2 gaten niet goed overeen zouden komen
kan je de wartel , die het windscherm op
zijn plaats houdt, even wat losser zetten
om de gaten wat beter te laten uitkomen.

Take washer and bolt and set it up like shown
here. You will need 2 like this per side
Neem een moer en rondel, en maak deze klaar
zoals hier. Je hebt dit 2 maal nodig per zijde.

Tighten the brace with or without wind deflector
like this. Make sure the rubber grommets are
flushed with the fairing!
Bevestig the brace met of zonder wind deflector
zoals hier getoond. Zorg ervoor de de rubber
bevestigingsmoer OEM Yamaha netjes op zijn
plaats zit. De brace moet netjes aansluiten met
de cockpit.

Use the M5 locking nut and washer to fasten the
bolts on the inside of the cockpit. DO NOT
TURN THE BOLT, TIGHTEN THE NUT.
Gebruik de M5 borgmoer en rondel om de bout
te zekeren. NIET AAN DE BOUT DRAAIEN,
DRAAI DE MOER AAN.

Like this. Do this for both bolts
REPEAT FOR THE RIGHT SIDE
Zoals hier. Doe dit voor beide bouten.
HERHAAL VOOR DE RECHTSE ZIJDE

