
O acionamento para fechamento dos vidros é feito pelo sinal 
das luzes (setas), porém o sistema original deve estar programado, 
caso não esteja consultar página n°95 do manual do proprietário.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SONIC LT/ LTZ

ECO ZF+

Características

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

• Subida inteligente com um toque para os vidros dos passageiros;

• Mantém a originalidade do vidro do motorista (função automática subida e
descida / antiesmagamento).
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FOTO 03 (Interruptor porta
Central Original motorista)
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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 
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Esquema elétrico de Instalação para SONIC LT/LTZ

Os demais sinais encontram-se 
todos no chicote do produto.

Vermelho (+)

30 A

Preto/Azul
Comando
para
fechamento 
dos vidros

FOTO 01 (12 Volts Pós Chave)
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O acionamento para fechamento dos vidros é feito pelo sinal das 
luzes (setas), porém o sistema original deve estar programado, 
caso não esteja consultar página n°95 do manual do proprietário.


