
 

 

TWO BROTHERS RACING EGZOZ SİSTEMLERİ 
 

ÖNEMLİ - LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ 

Bu performans parçasının kalifiye bir motosiklet teknisyeni tarafından takılmasını tavsiye ederiz. 

Bu performans parçasını kurma konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen yerel motosiklet satıcınıza danışın. 

Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun. 

Kurulum başlamadan önce araç ve egzoz sisteminin tamamen soğuk olduğundan emin olunuz. 

Ayrıca, montaj sırasında aracın bir orta standda veya ideal olarak bir servis lifti üzerinde sabitlendiğinden emin olun. 

Tüm stok bileşenlerini daha sonra kullanmak üzere sakladığınızdan emin olun. 

 

GARANTİ 

Two Brothers Racing ürünleri sadece kapalı alanlarda ki rekabet  amaçlı yarışlara yöneliktir ve bu nedenle “olduğu gibi” garanti 

olmaksızın satılır. 

Two Brothers Racing, belirli bir amaç için uygunluk veya uygunluk ile ilgili herhangi bir garantiyi özellikle reddeder ve dolaylı, tesadüfi 

zararlar veya bu ürünlerin veya parçaların kullanımından kaynaklanan diğer kayıplar için tüm sorumluluğu reddeder. 

Motosikletinize performans sağlayıcı egzoz sistemi taktığınızda, mutlaka uygun olan bir yakıt kontrol sistemi kullanmanız tavsiye edilir. 

Diğer garanti şartları için lütfen aşağıda ki bölümü dikkatlice okuyunuz. 

 

BAKIM VE TEMİZLİK 

Sistemi kir ve nemden çok iyi koruyun. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Bakım yapmadan önce aracın tamamen soğuk olduğundan 

emin olun. 

Paslanmaz Ara Borular (Headers): Cilalı paslanmaz çelik borular, birkaç ısı döngüsünden sonra, hafif bir altın rengine dönecektir. Bu 

yüksek kaliteli paslanmaz çeliğin normal bir özelliğidir.  

Hafif su bazlı sprey temizleyici kullanarak ve her zaman yumuşak, temiz bir bezle temizleyin veya cilalayın. Asla ağır kimyasallar 

kullanmayın. 

Titanyum Ara Borular (Headers): Cilalı titanyum borular, birkaç ısı döngüsünden sonra, koyu mavi / mordan kehribar arasında 

değişen renk değişimini yaşayacaktır. Yüksek kaliteli titanyum için bu normal bir özelliktir. 

Hafif su bazlı sprey temizleyici kullanarak ve her zaman yumuşak, temiz bir bezle temizleyin veya cilalayın. Asla ağır kimyasallar 

kullanmayın. 

Parlak Alüminyum Egzozlar: Aluminyum egzoz modellerinin ilk günkü parlaklığını sağlamak için, alüminyum cilası kullanın. İçindeki 

fiberglas yalıtım malzemesinin (elyaf) her zaman iyi durumda olduğundan emin olun ve yanmamasına dikkat edin, çünkü içi boşalmış 

bir egzoz borusunun içinde oluşacak yüksek dereceli ısı, parlak alüminyum dış kabuğu bozabilir. Yalıtım malzemesinin kontrolü 

kullanıcının sorumluluğundadır. Özelliğini yitirmiş yalıtım malzemesinden doğacak hatalar garanti kapsamı dışındadır. 

Mat Alüminyum Egzozlar: Hafif su bazlı sprey temizleyici kullanarak ve her zaman yumuşak, temiz bir bezle temizleyin veya cilalayın. 

İçindeki fiberglas yalıtım malzemesinin (elyaf) her zaman iyi durumda olduğundan emin olun ve yanmamasına dikkat edin, çünkü içi 

boşalmış bir egzoz borusunun içinde oluşacak yüksek dereceli ısı, mat alüminyum dış kabuğu bozabilir. Yalıtım malzemesinin kontrolü 

kullanıcının sorumluluğundadır. Özelliğini yitirmiş yalıtım malzemesinden doğacak hatalar garanti kapsamı dışındadır. 

Karbon Fiber Egzozlar: Hafif su bazlı sprey temizleyici kullanarak ve her zaman yumuşak, temiz bir bezle temizleyin veya cilalayın.  

İçindeki fiberglas yalıtım malzemesinin (elyaf) her zaman iyi durumda olduğundan emin olun ve yanmamasına dikkat edin, çünkü içi 

boşalmış bir egzoz borusunun içinde oluşacak yüksek dereceli ısı,  karbon fiber dış kabuğu bozar. Yalıtım malzemesinin kontrolü 

kullanıcının sorumluluğundadır. Özelliğini yitirmiş yalıtım malzemesinden doğacak hatalar garanti kapsamı dışındadır. 

Titanyum Egzozlar: Hafif su bazlı sprey temizleyici kullanarak ve her zaman yumuşak, temiz bir bezle temizleyin veya cilalayın. İçindeki 

fiberglas yalıtım malzemesinin her zaman iyi durumda olduğundan emin olun ve yanmamasına dikkat edin, çünkü içi boşalmış bir 

egzoz borusunun içinde oluşacak yüksek dereceli ısı titanyum dış kabuğu bozar. Yalıtım malzemesinin kontrolü kullanıcının 

sorumluluğundadır. Özelliğini yitirmiş yalıtım malzemesinden doğacak hatalar garanti kapsamı dışındadır. 

Yenileme Kitleri: Özelliğini yitirmiş fiberglas yalıtım malzemesini (elyaf) kolayca yenileyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan her şeyi 

içeren repack kitlerini (Road - # 005-10038, Offroad - # 005-10038MX) temin edebilirsiniz. 

 

Fiberglas yalıtım malzemesinin bozulmasının ilk belirtileri görüldüğünde egzoz yalıtımı derhal tekrardan yapılmalıdır. (Parça no 005-

10038) Off-Road tipi egzozlar ise her 10 saatlik kullanımın ardından mutlaka tekrar yalıtım yapılmalıdır. (Parça no 005-10038MX) 

Motosikletinizde Karbon fiber ya da titanyum egzoz boruları takılı halde iken, ASLA Dyno test cihazına sokmayın. Test cihazında 

oluşacak aşırı ısı ve soğutma havası eksikliği, egzozun iç yalıtım malzemesini ve dış kabuğunu hızla yakabilir. Bu gibi durumlar için Two 

Brothers Racing garanti vermez. 
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