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Não utilize lâmpadas de teste. Utilize sempre um
Multímetro para efetuar medições na parte elétrica dos veículos.

Todas as conexões necessárias
estão presentes na central original
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Programado de fábrica para 
botões eletrônicos VW com 1 estágio

Substitui
Centrais Originais

* Para utilizar com botões Fiat ou VW com 2 estágios 
 siga a Alteração da programação original, no verso.

Vermelho fino

Roxo 12 Volts Pós 
Chave

Verde /Preto Interruptor 
de porta ( - )

Preto/Azul Comando negativo para
fechamento de vidros
Comando negativo para
fechamento de vidros

Comando negativo para
abertura de vidros

Laranja

Saída temporizada 
de baixa corrente 

1.  Localize os fios de alimentação dos motores dos vidros elétricos.
2.  Efetue a ligação dos fios cinza, cinza com listra branca, amarelo com listra branca, azul, azul 

com listra branca e verde com listra branca. Os fios listrados são conectados aos motores e 
os fios sem listra são conectados nos botões de comando. Caso ocorra a inversão destes 
fios a proteção contra curto-circuito atuará impedindo a queima do produto.

3.  Conecte os fios restantes: roxo (12 V pós chave), verde com listra preta (interruptor de 
porta), preto com listra azul (fechamento de vidros via alarme), laranja (abertura de vidros 
via alarme) e vermelho fino (saída temporizada).

4.  Após conectar todos os fios de acordo com o diagrama de conexões, efetue a ligação do fio 
vermelho (alimentação geral 12 Volts) a um ponto que suporte a corrente necessária e o 
preto (negativo) a um ponto com aterramento direto. 

5. Coloque o fusível (20A).
6.  Ligue a chave de ignição para validar as configurações automáticas.

• Substitui centrais originais
• Para utilização com botões eletrônicos/resistivos originais das linhas VW e Fiat 
• Fechamento e abertura de 2 vidros elétricos via alarme
• Possui 2 canais para captação de ruído permitindo movimento simultâneo dos vidros elétricos
• Função um toque via botões para fechar e abrir 2 vidros elétricos
• Fechamento com um toque somente com a ignição ligada
• Interrupção do movimento automático com um toque no botão de comando em qualquer 

sentido
• Alívio de pressão interna alternado (Antivácuo)
• Temporização de 1 minuto
• Saída temporizada
• Proteção digital contra curtos-circuitos e inversões durante a instalação ou uso
• Compatível com todos os alarmes com saída negativa para travamento ou comando de vidros 

elétricos
• Proteção contra falhas mecânicas do vidro elétrico por tempo esgotado de 12 segundos
• Desligamento nos finais de curso com tempo inferior a 0,01 segundo

Características

Sequência de Instalação Não uutilizze lâmpadaass de testte. UUtilizze semppre um pp p
Mulltímetroo paraa effetuar meeddições nna paarte eelétrica.

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

Solução de Problemas TABELA 1

Os vidros não fecham 
ao ligar o alarme

Se existir, refaça a ligação do fio roxo 
para um ponto com 12 Volts pós-chave

Se existe alimentação no fio de 12 
Volts pós chave com a ignição 
desligada

Não sobe inteligente via 
botões mas fecha vidros via 

Se não existir, refaça a ligação do fio roxo 
para um ponto com 12 Volts pós-chave

Se existe alimentação no fio de 12 
Volts pós chave com a ignição ligada

Conecte o fio roxo a um ponto com 12 
Volts pós chave de ignição

Se com a chave ligada o fio de 
temporização tem 12 V

Não temporiza

Conecte o fio vermelho a um ponto que 
suporte a corrente necessária e o fio 
preto a um ponto com aterramento 
direto

Se o 12 Volts e Terra estão conectadosNão funciona fi

Sintoma Checar Provável Solução

Desenvolvendo tecnologia que evolui para você.

Solução de Problemas

CUIDADO

Sistema para
automação de
vidros elétricos

FLEXITRON BRASIL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Dr. Simão Kossobudski, 820 • Curitiba • Paraná • Brasil
55 41 3286-3033 • 55 11 4063-9312
Suporte Técnico: 0800 727 7736 • CNPJ 07.399.403/0001-02
www.flexitron.com.br • suporte@flexitron.com.br

Programado para botões originais VW
das linhas Fox, Gol G4 e G5.

Original
de fábrica:

 PARA OPERAR COM BOTÕES DA LINHA FIAT
a)  Conecte o módulo FW22BE;
b)  Mantenha acionado para cima o botão que comanda o vidro elétrico da porta do 

passageiro, até que as luzes dos botões se apaguem;
c)  Ligue a chave de ignição. Pronto, o FW22BE já foi programado para botões eletrônicos da 

linha Fiat
 Para retornar à programação original de fábrica (para botões VW), repita os passos a, b e c.

O desligamento da alimentação do produto não altera a programação.

Alteração da programação original
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