INSTALLATION INSTRUCTION
FOR ULTER-SPORT EXHAUSTS
This instruction manual acts only as a guidance for installation. We highly recommend that this
process is performed by a qualified person at an authorised garage. Wrong installation may
cause problems in exhaust operation and may void the warranty. Remember to take caution
while attempting this process.

INSTRUKCJA MONTAŻU
TŁUMIKA ULTER-SPORT
Niniejsza instrukcja stanowi jedynie wskazówki dotyczące instalacji. Zalecamy, aby proces ten
przeprowadziła wykwalifikowana osoba w autoryzowanym warsztacie. Nieprawidłowy montaż
może spowodować problemy w pracy układu wydechowego i unieważnić gwarancję. Pamiętaj,
aby zachować ostrożność podczas wykonywania tego procesu.

Ensure the vehicle is located on a flat surface and turned off.
Safely raise the vehicle off the ground to access the chassis
Zanim rozpoczniesz upewnij się że samochód jest w stabilnej pozycji.
Następnie unieś samochód w celu uzyskania dostępu do podwozia.

Begin at the rear of the vehicle by disconnecting the muffler from
the rest of the exhaust system.
Zacznij od odkręcenie tłumika końcowego od reszty układu
wydechowego.

Possible connection types:
Możliwe typy połączeń:

In some cases the original muffler needs to be cut off from the exhaust system. In such cases if you are
not certain how to do it correctly, please contact us or let the proffesional do it for you.
W niektórych przypadkach wymagane jest odcięcie końcowego tłumika. W takim wypadku jeśli masz
wątpliwości skontaktuj się z nami, lub zleć tą czynność profesjonalnemu warsztatowi.

Remove the stock exhaust from the rubber supports.
Ściągnij oryginalny tłumik końcowy z gumowych wieszaków.

Keep all the OEM hardware (clamps, bolts, nuts, rubber supports)
to reuse in the Ulter-Sport installation process. If installation requires additional hardware
(extra clamps, reductions, etc.) it will by supplied with the item.
If any of the OEM hardware is damaged make sure you replace it.
Zachowaj oryginalne komponenty (obejmy, śruby, nakrętki, gumowe wieszaki)
będą one potrzebne do zamontowania tłumika Ulter-Sport. Jeśli do montażu wymagane są dodatkowe
elementy (obejmy, redukcje itp.) będą one dołączone do zestawu.
Jeżeli którykolwiek komponent jest zużyty należy go wymienić na nowy.

Once the stock exhaust is removed, install Ulter-Sport Exhaust by reversing the above process.
Make sure that all the connection area point are cleaned.
Po zdemontowaniu oryginalnego wydechu, rozpocznij montaż tłumika Ulter-Sport wykonując opisane
wyżej kroki w odwrotnej kolejności.
Upewnij się, że wszystkie punkty połączeń zostały wyczyszczone.

Mount the Ulter-Sport Exhaust on the rubber supports.
Connect the Ulter-Sport inlet pipe with the rest of the
exhaust system.
DO NOT TIGHTEN THE CONNECTION YET!
Umieść tłumik Ulter-Sport na gumowych wieszakach.
Połącz rurę dolotową tłumika Ulter-Sport z resztą układu
wydechowego.
NIE DOKRĘCAJ JESZCZE POŁĄCZENIA!
Misprints and modifications reserved
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści.

Align the Ulter-Sport exhaust.
Make sure that the tailpipe(s) is/are horizontally level.
Tighten the connection.
Ustaw tłumik Ulter-Sport.
Upewnij się, że końcówka(ki) jest/są wypoziomowane.
Dokręć połączenie.

Start the engine and test the whole system for leaks.
Check all components for proper operation and sufficient
clearance, both in cold and in operative condition.
Uruchom silnik i sprawdź szczelność całego układu.
Sprawdź wszystkie elementy pod kątem prawidłowego działania,
zarówno na zimnym jak i rozgrzanym układzie.

After 500km check all fixation points according to tightness and function.
If necessary, re-tighten the connections.
Po przejechaniu 500km sprawdź wszystkie połączenia pod kątem szczelności.
W razie potrzeby dokręć połączenia.

Please note that residual deposit can lead to the
formation of a thick rust film on the exhaust components.
For optical reasons these deposits should be removed
with a brush or similar device. The occasional oiling of the
components is recommended.
Należy pamiętać, że osad drogowy może prowadzić do tworzenia
się warstw rdzawego nalotu na komponentach układu
wydechowego. Osad ten należy usunąć za pomocą szczotki lub
podobnego narzędzia. Okazyjne natłuszczanie komponentów jest
wskazane.

To keep the shiny appearance of the Stainless Steel parts,
periodic cealning must be carried out.
Please ensure that road salt is removed as soon as
possible using water.
W celu zachowania lśniącego wyglądu elementów ze stali
nierdzewnej, należy okresowo czyścić te elementy.
Sól drogowa powinna być niezwłocznie usuwana ze wszystkich
elementów układu wydechowego.

How to clean an exhaust tailpipe - video
Jak wyczyścić końcówkę wydechu - filmik

For support – contact us:
Skontaktuj się z nami:
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Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści.

+48 508-157-101
ulter@ulter.com.pl

