
Procedimento de Instalação

Configurador

Desplugue o conector 
fêmea original do veículo

Com o conjunto de botões 
do vidro elétrico em mãos

ECO

CUIDADO
Comunique ao usuário do veículo que este produto possui funções automatizadas. 
Tenha certeza de que não existe nenhum impedimento no curso de fechamento 
dos vidros elétricos do veículo antes de ativar o alarme ou pressionar os botões.

A Flexitron garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições 
contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses 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.

2 anos de Garantia
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PASSO  1

Plugue o conector fêmea 
ao conjunto de botões 

do vidro elétrico

Com a conexão do produto em 
mãos, plugue o lado macho 

ao conector fêmea do veículo

PASSO  2 PASSO  3

O módulo FTW4 ECO já vem configurado de fábrica para
Acionamento Seguro (trava+seta), para alterar siga o procedimento abaixo. 

Caso tenha dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico.

Easy Connection
VIDROS ELÉTRICOS

Verde /Preto
Interruptor de porta ( - )

Preto/Azul Comando para fechamento
de vidros (trava)

Vermelho (+)

Comando para fechamento 
de vidros (seta)

Vermelho/Preto
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Jumper
colocado

Jumper
retirado
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Posição do
Jumper na Placa

Acionamento Seguro 
DESATIVADO (trava)

Acionamento Seguro 
ATIVADO (trava+seta)

Plugue o 
conector do módulo


