Termo de Garantia

RT - 500
Este produto foi concebido para proporcionar maior segurança
e conforto ao usuário, ficando sob responsabilidade do mesmo
a correta utilização e as consequências advindas do mal uso.
Este produto tem 2 anos de garantia, a partir da data da venda
por parte da Commander, contra eventuais defeitos de
fabricação e de componentes do mesmo. O conserto ou
substituição do módulo com defeito por outro módulo não
prolonga a garantia.
Acarreta perda da garantia: a instalação incorreta do produto,
uso fora das especificações encontradas no manual, aplicação
outra que não aquela para a qual foi concebido, danos
causados por infiltração de água, sujeira excessiva, agressão
química ou mecânica e tentativa de conserto por pessoas não
autorizadas. Ficam excluídos da garantia chicotes e gabinetes
plástico danificados pelo mal uso.

O módulo RT-500 é um módulo Indicado para
Abrir e Fechar os retrovisores elétricos do seu
veiculo, desde que haja o rebatimento original de
fabrica.
Toda vez que for acionado o alarme os
retrovisores fecharão, e quando ligar a chave de
igniçao se abrirão os retrovisores
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Corte o fio que Abre o
retrovisor com 12 volts

Corte fio que Fecha o
retrovisor com 12 volts

Atenção
Quando ligar o alarme os retrovisores fecharão.
Ao ligar a chave de ignição os retrovisores vão se abrir.
Caso feche os retrovisores através do botão eles abrirão
somente pelo botão.
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Função

Fio

Ligar pro lado motor do retrovisor que abre
Não ligar
Positivo
Negativo
Pulso da trava negativo

Amarelo/Preto
Branco
Vermelho
Preto
Cinza/Azul
Cinza/Preto
Amarelo

Ligar pro lado do motor do retrovisor que fecha
Ligar ao Negativo
Pós-chave
Ligar ao positivo
Ligar o positivo

Roxo
Vermelho/Preto
Vermelho/Preto
Preto/Azul
Cinza

Lado botão que abre
Ligar ao Negativo
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