
MANUAL DE INSTALAÇÃO

SORENTO

Características

• Fechamento dos 4 vidros elétricos 2 por vez pelo alarme original ou 
alarme adaptado;

• Subida inteligente com um toque para os vidros traseiros;

• Mantém a originalidade dos vidros dianteiros (função automática subida 
e descida / antiesmagamento).
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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

FLEXITRON BRASIL 
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Frei Henrique de Coimbra, 1794 • Curitiba • PR • Brasil
Fone: 55 41 3051-8100 • Suporte Técnico: 0800 727 7736
CNPJ 07.399.403/0001-02
flexitron.com.br • suporte@flexitron.com.br

Procedimento de Instalação

Detalhes de Instalação

Com o conjunto de botões 
do vidro elétrico em mãos

PASSO  1
Com a conexão do produto em mãos, plugue
o lado macho ao conector fêmea do veículo

PASSO  2
Plugue o conector 2 vias (FastOn) primeiro lugue

ículo
gg Plugue o o conconectector 2 vias (F(FastastOn)On) prprimeiro 

PASSO  3

Configurador

As chaves de 
programação 
(DIP SWITCH) 

já vêm configuradas 
de fábrica de acordo 

com o veículo 
em que o produto 

será usado. 
Caso tenha dúvidas, 

favor entrar em 
contato com o 

suporte técnico.
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Função um toque curto
Função um toque longo
Sinal de subida pela trava + seta
Sinal de subida apenas da trava
Temporização ligada
Temporização desligada
Porta dianteira esquerda subida por pulso
Porta dianteira esquerda subida por ruído

Porta dianteira direita subida por pulso
Porta dianteira direita subida por ruído

Vermelho (+)

Diagrama 
de Conexões

Desplugue o conector 
fêmea original do veículo

Plugue o conector fêmea ao conjunto
de botões do vidro elétrico Depois plugue o conector 20 vias (maior) 

Verde /Preto
Interruptor
de porta ( - )

Preto/Azul Comando negativo
para fechamento 
de vidros

Comando positivo 
para fechamento 
de vidros (seta)

Vermelho/Preto

CAIXA DE FUSÍVEL KIA SORENTO

1º PASSO 2º PASSO

Identificar o 
conector preto 
que está na 
vertical sinalizado 
na imagem com 
seta amarela.

•  Identificar os fios VERMELHO e LARANJA que 
estão no conector preto (1º Passo) e corta-los.

•  Isolar as pontas dos fios VERMELHO e LARANJA 
que estão sentido conector, e as pontas que 
estão para o chicote UNIR e ligar ao 
LARANJA/PRETO do módulo FTW4 ECO W++.


