ALERTA DE
ILUMINAÇÃO

Características
• Alerta de voz para acendimento dos faróis;
• Alerta de voz para desligamento dos faróis;
• Opção de confirmação através de segundo alerta;

• Opção de voz masculina ou feminina;
• Fácil instalação;
• Baixo consumo em Standby (Low Power).

Programações
Posição
dos JUMPERS

As programações abaixo, deverão ser feitas
antes de conectar o produto na alimentação.
J1 J2 J3

REPETIÇÃO DO ALERTA
J1

Com JUMPER
COLOCADO a função
estará habilitada.

J1

Com JUMPER
RETIRADO a função
estará desabilitada.

INTENSIDADE DO ÁUDIO

GÊNERO DA VOZ (feminino/masculino)
J2

Com JUMPER COLOCADO
voz feminina.

J3

Com JUMPER COLOCADO
a intensidade do áudio
será maior.

J2

Com JUMPER RETIRADO
voz masculina.

J3

Com JUMPER RETIRADO
a intensidade do áudio
será menor.

As programações acima serão validadas após conectar o produto na alimentação

Funcionamento
AO LIGAR O VEÍCULO

AO DESLIGAR O VEÍCULO
O módulo VOX10 irá enviar um Alerta de Voz“APAGUE OS FARÓIS”
ao condutor.

12 Volts
Pós Chave

Roxo

Preto (-)
Vermelho (+)
30 A

O módulo VOX10 irá enviar um Alerta de Voz “ACENDA OS FARÓIS”
ao condutor. Caso a REPETIÇÃO DE ALERTA esteja habilitada
(ver programações), será enviado um Alerta de Voz
“ACENDEU OS FARÓIS?” após 45 segundos.

Conexões Comuns

Ligue a alimentação
somente após o final
da instalação

rev 1.0

2 anos de Garantia
A Mecatronics 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.
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