FUNCIONAMENTO
CARRO EM MOVIMENTO: "LIGADO"
Toda vez que uma porta for aberta e fechada com a ignição ligada o botão deverá ser acionado,
caso contrário em 60 segundos o alarme liga a sirene e acende o LED, após 15 segundos o
veículo é bloqueado e o LED fica piscando.
Em caso de disparo e bloqueio se a ignição for desligada e as portas fechadas a sirene
permanecerá tocando e o LED piscando por dois minutos e desliga.
FUNÇÃO MANOBRISTA: " DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO ALARME”
Para desativar temporariamente o alarme o usuário deverá ligar a ignição do veículo e manter o
botão pressionado por 5 segundos, o alarme irá confirmar com um beep na sirene e piscando o
LED indicador.
Para ativar novamente o sistema basta um toque no botão, o alarme irá confirmar com dois beeps
na sirene e piscando duas vezes o LED indicador.
PARA MAIORES DETALHES SOBRE O PRODUTO ENTRAR EM CONTATO.
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ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO
CHAVE GERAL
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CERTIFICADO DE GARANTIA - LEIA COM ATENÇÃO
Esse produto possue garantia de seis meses contra eventuais defeitos de fabricação ou nos
componentes. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso incorreto. O
conserto ou substituição do aparelho não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a
validade quando o aparelho for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer manuseio
incorreto, danos causados devido a instalação incorreta, uso fora das especificações ou for
submetido a estresse mecânico e/ou à altas temperaturas, sofrer a ação de água e/ou de outros
produtos químicos corrosivos.
Cabe ao usuário testar regularmente o funcionamento do produto instalado, sendo de sua inteira
responsabilidade qualquer dano e/ou prejuízo resultante de mau funcionamento não monitorado.
Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da Make Safe fica restrita
ao conserto ou substituição do equipamento de sua fabricação. Nesse caso procure um
revendedor autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e os quadros abaixo devidamente
preenchidos. A Make Safe não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de
furto ou invasão, pois o alarme visa apenas dificultar o dano.
O transporte e embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. A garantia de
instalação deve ser acordada entre a empresa instaladora e o comprador final.

