
Sistema de fechamento dos vidros via fechadura 
deve estar programado, caso contrário procure 
uma concessionária e solicite a ativação do sistema.

• 2015 em diante •

SAFE
TY-CR 4.1

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.
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2 anos de Garantia
A  Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições 
contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 
21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) 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.

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515

Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123

Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou

acesse flexitron.com.br para mais opções

• 2015 em diante •

Acionamento • Controle remoto original

Para o correto funcionamento o sistema de fechamento dos 
vidros via fechadura deve estar programado, caso contrário 
procure uma concessionária e solicite a habilitação do sistema. 

1x
Para fechar os vidros elétricos pressione a tecla 
Lock     do controle remoto.

Desconecte o sistema original macho e fêmea do 
sistema original e conecte as duas partes ao sistema “Y” 
fornecido com o SAFE TY-CR 4.1 (Conector macho do 
sistema original com o fêmea do produto e vice-versa).

Retire o acabamento do pé de coluna 
do motorista e efetue a conexão do 
chicote que acompanha o produto.

Instalação

Ligações
• No conector do botão de comando dos retrovisores, 
localize o fio CINZA (sinal de Pós Chave), e interligue 
o fio LARANJA do chicote que acompanha o produto 
utilizando a conexão Scotchlok fornecida.

• Localize na caixa de fusível um fio com aterramento, 
e interligue com o fio PRETO do chicote que acompanha 
o produto utilizando a conexão Scotchlok fornecida.

Laranja

12 Volts
Pós Chave
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