1) Desmonte o painel do botão de comando dos retrovisores;
2) Ligue a chave de ignição. No conector do botão de comando verifique, com um multímetro, qual o fio que sai de terra
(-) e permanece com 12 volts enquanto o botão estiver acionado para fechar (rebater) os retrovisores;
3) Desligue a chave de ignição e corte este fio que ficou com 12 volts. Ligue a ponta que ficou para o lado do botão ao
fio cinza do móduo FTR30 e a ponta que vai para o retrovisor ao fio cinza com listra branca do módulo FTR30;
4) Ligue a chave de ignição. No conector do botão de comando verifique, com um multímetro, qual o fio que sai de terra
(-) e permanece com 12 volts enquanto o botão estiver acionado para abrir (voltar a posição de uso) os retrovisores;
5) Desligue a chave de ignição e corte este fio que ficou com 12 volts. Ligue a ponta que ficou para o lado do botão ao
fio azul do módulo FTR30 e a ponta que vai para o retrovisor ao fio azul com listra branca do módulo FTR30;
6) Conecte o fio marrom com listra preta do módulo FTR30 ao sinal de trava do alarme ou do Key less;
7) Modos de abrir os retrovisores (retornar à posição de uso):
a) Pelo comando do alarme ou key less: ligue o fio branco com listra vermelha à entrada positiva (+) ou o fio branco
com listra preta à entrada negativa (-);
b) Pelo comando da chave de ignição: deixe desligados os fios branco com listra vermelha e branco com listra preta;
8) Conecte o fio preto com listra vermelha do pino 3 do FTR30 ao 12 volts (+) da bateria;
9) Conecte os demais fios do módulo FTR30: roxo ao pós chave, vermelho ao 12 volts (+) da bateria e preto ao
terra (-) da bateria.

sistema para automação de retrovisores elétricos
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A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições TECTRONICS
contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais
Sistemas Eletrônicos Ltda.
21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da
Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
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 Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123
com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou
suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.
acesse flexitron.com.br para mais opções

