
Características

• ACENDE e APAGA automaticamente o farol baixo 
e lanternas¹;

• Mantém originais os camandos dos faróis;

Para Desativar o Modo Follow Me

• Dê partida no veículo 
(motor ligado).

• Aguarde as luzes acenderem 
automaticamente.

• Disponibiliza a função de acendimento de cortesia 
do farol baixo (modo FOLLOW ME) por 30 segundos 
ao destravar as portas e ao desligar o veículo.

² As lanternas não acenderão para evitar que o alerta de iluminação do veículo seja disparado

AUTOMAÇÃO
DE FARÓIS

2 anos de Garantia
A Tectronics 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.

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Umuarama, 384
Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000
flexitron.com.br

PASSO 1 PASSO 2

Acione a chave de iluminação 3 vezes
(liga, desliga, liga, desliga, liga e desliga).

Obs: A chave de iluminação deve ficar desligada.

• Para voltar à programação de fábrica, repita o procedimento.
• A programação é mantida mesmo que a bateria seja removida.

MODO NORMAL
Ao dar partida no veículo e após o início da carga da bateria, o LUX10 acenderá automaticamente os faróis e lanternas.

Caso a lanterna ou faróis sejam acionados através da chave de luz, o LUX10 será desativado até a próxima vez que o 
veículo seja desligado e religado.

MODO FOLLOW ME (programação habilitada de fábrica)

O modo FOLLOW ME mantém acesos os faróis baixos por 30 segundos2 nas seguintes situações:

1 - Ao desligar a ignição

2 - Ao destravar as portas pelo alarme

Quando o LUX10 reconhecer um sinal de destrava durante a execução do modo FOLLOW ME, o tempo de 30 segundos 
será reiniciado.

Caso queira interromper o modo FOLLOW ME, basta acionar e desacionar a chave de luzes. Na próxima que vez que o veículo 
for ligado, o modo FOLLOW ME será reativado.

Funcionamento
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Diagrama de Conexões Instalação

ACIONAMENTO DAS LANTERNAS1

Identificar a polaridade do acionamento das lanternas1 e seguir 
o procedimento abaixo.

Se a polaridade for Positiva, ligar o fio Vermelho/Cinza ao 
POSITIVO (+), caso contrário ligá-lo ao NEGATIVO (-).

Cortar o sinal das lanternas1, e ligar:

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

1 Conhecida também como: LUZES DE POSIÇÃO ou MEIA LUZ.
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ACIONAMENTO DO FAROL BAIXO

Identificar a polaridade do acionamento do farol baixo e seguir 
o procedimento abaixo.

Se a polaridade for Positiva, ligar o fio Vermelho/Amarelo ao 
POSITIVO (+), caso contrário ligá-lo ao NEGATIVO (-).

Cortar o fio de sinal do farol baixo, e ligar:
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}Utilizado para identificar 
o acionamento manual
da chave da luz

PRECISA DE 
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |   Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426


