VIDROS ELÉTRICOS
RETROVISORES

(Tilt Down & Rebatimento)
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Características
• Mantém o ANTIESMAGAMENTO original no
fechamento dos Vidros Elétricos;
• Fechamento dos vidros elétricos ao acionar o
controle remoto;
• Fechamento dos retrovisores ao acionar o
controle remoto;

• Abertura dos retrovisores ao ligar a ignição;
• Tilt Down - inclina o espelho do passageiro
ao engatar a marcha ré;
• Não altera o funcionamento original dos
botões de comando.

Acionamento • Controle remoto original
1x

Para fechar os vidros elétricos e os retrovisores pressione a tecla Lock do controle remoto.
Para o correto funcionamento o sistema de fechamento dos vidros via fechadura deve estar
programado, caso contrário procure uma concessionária e solicite a habilitação do sistema.
A abertura dos retrovisores ocorrerá ao ligar a ignição.

MÓDULO
CONFORTO

• acima de 2015 •

FCT VRD TY-CR 4.1

Instalação

Desconecte o sistema original do
botão dos retovisores (conector macho
e fêmea) e conecte as duas partes ao
sistema “Y” fornecido com o produto
(conector macho do sistema original
com o fêmea do produto e vice-versa).

Retire o acabamento do pé de coluna
do motorista
Desconecte o sistema original (conector
macho e fêmea) e conecte as duas partes
ao sistema “Y” fornecido com o produto
(conector macho do sistema original com
o fêmea do produto e vice-versa).

Ligações
Para a execução da função Tilt Down, ligue o fio BRANCO ao sinal da
marcha ré do veículo.

Sequência de teste / funcionamento TILT DOWN
Ligue a chave de ignição do veículo. Posicione o botão seletor de ajuste do espelho para o lado direito e teste
se as direções comandadas correspondem com o movimento físico do espelho retrovisor;
Ainda com a ignição ligada engate a marcha a ré do veículo. A lente do espelho retrovisor irá inclinar para baixo
até a posição estacionar. Desengate a marcha a ré. Após alguns segundos a lente do espelho retornará a
posição de dirigir (posição inicial);
Engate a marcha a ré novamente. A lente do espelho retrovisor irá inclinar para baixo até a posição estacionar.
Durante ou após o movimento ser completado, pressione rapidamente o botão de comando da lente do
espelho retrovisor em qualquer sentido para que o mesmo retorne instantaneamente a posição dirigir.
O produto possui ajustes apenas quando estiver na posição dirigir.
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2 anos de Garantia
A Mecatronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições
contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais
21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da
nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição.
A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes
com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de
suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.
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