1) Desmonte o painel do botão de comando dos retrovisores;
2) Ligue a chave de ignição. No conector do botão de comando verifique, com um multímetro, qual o fio que sai de terra
(-) e permanece com 12 volts enquanto o botão estiver acionado para fechar (rebater) os retrovisores;
3) Desligue a chave de ignição e corte este fio que ficou com 12 volts. Ligue a ponta que ficou para o lado do botão ao
fio cinza do móduo FTR30 e a ponta que vai para o retrovisor ao fio cinza com listra branca do módulo FTR30;
4) Ligue a chave de ignição. No conector do botão de comando verifique, com um multímetro, qual o fio que sai de terra
(-) e permanece com 12 volts enquanto o botão estiver acionado para abrir (voltar a posição de uso) os retrovisores;
5) Desligue a chave de ignição e corte este fio que ficou com 12 volts. Ligue a ponta que ficou para o lado do botão ao
fio azul do módulo FTR30 e a ponta que vai para o retrovisor ao fio azul com listra branca do módulo FTR30;
6) Conecte o fio marrom com listra preta do módulo FTR30 ao sinal de trava do alarme ou do Key less;
7) Modos de abrir os retrovisores (retornar à posição de uso):
a) Pelo comando do alarme ou key less: ligue o fio branco com listra vermelha à entrada positiva (+) ou o fio branco
com listra preta à entrada negativa (-);
b) Pelo comando da chave de ignição: deixe desligados os fios branco com listra vermelha e branco com listra preta;
8) Conecte o fio preto com listra vermelha do pino 3 do FTR30 ao 12 volts (+) da bateria;
9) Conecte os demais fios do módulo FTR30: roxo ao pós chave, vermelho ao 12 volts (+) da bateria e preto ao
terra (-) da bateria.
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