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Conector de dados
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Preto
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Vermelho Pós-Chave
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Cinza/azul

Porta
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Preto

Botão

5

Preto
Preto
Preto

Botão
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7

Led +
Led -

Sistema de proteção veicular,
ativado pela porta ou ignição.

Chave de Ignição
Porta
Fusível

Conector
de Corte

Fio Verde

- O acionamento será feito através da porta (pela abertura da
Porta), ou sempre que for ligada a Ignição.
- Para carros com porta Positiva, utilizar rele para inverter o
estado do fio para negativo.
- O estado do Led:
aceso ,indica que o veiculo esta liberado e com o led apagado
será bloqueado em 1 minuto.
- Para inibir o bloqueio pressione o Botão Secreto e o Led
voltará ao estado normal.

Anti-Furto e Anti-Assalto

Fio Verde

Termo de Garantia
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 1 ano 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.

- Módulo de ignição
- Motor de partida
- Para fazer a função
estacionamento
- usar a chave Liga/Desliga e
deve ser instalada no fio
vermelho

Importante
- Instalar o Botão Secreto em lugar de fácil acesso pelo
usuário, porém em local secreto.
- Mostre ao usuário a localização do Botão Secreto , e
explique seu funcionamento.
- O bloqueio do veículo só pode ser feito com o
consentimento do proprietário.
- Não ultrapasse a corrente de 20A no par de fios Verde de
corte.

