MANUAL INSTALAÇÃO BLOCK TOP / PLUS
operação e instalação

BLOQUEIO INTELIGENTE
IGNIÇÃO

IGNIÇÃO
LIGADA

LIGADA

TEMPORIZAÇÃO

OFF....2 S

(aproximado)

1 Minuto COM Jumper

ON....10 S

OFF.....2 S ON.....5 S
OFF....2 S

3 Minutos, SEM Jumper

IGNIÇÃO
LIGADA

ON.....2 S

CORTA TOTAL

BOTÃO SECRETO
CHAVE
MANUTENÇÃO

A COLOCAÇÃO
DA SIRENE É
OPCIONAL

(SÓ NO MODELO TOP)

CORRENTE
MÁXIMA DO RELÉ
10 AMPERES

BOMBA
ELÉTRICA OU
BOBINA DE
IGNIÇÃO

Ligar ao 12V após chave
de ignição. (Linha 15)

LED INDICADOR

Funcionamento:
Sempre que for dada a partida no veículo, e fechada(s) as portas é
necessário apertar o botão secreto. (Com o LED ACESO e motor ligado,
circuito resetado)
Quando o veículo for ligado e as portas forem fechada(s), o led
apagará e após o tempo ajustado, o motor do carro irá desligar.
ATENÇÃO:até mesmo se for acionada a luz de cortesia, dependendo da ligação.
Modo Manobrista:
Quando for necessário que o sistema fique inoperante, para resguardar
o local da chave secreta, ou manutenção no veículo, faça o seguinte:
- Com ignição ligada, aperte e mantenha apertado o botão secreto até o
led indicador começar a piscar. (Quando tiver sirene emite 2 bip) = 5 seg. (equipamento desligado)
- Com ignição ligada, aperte e mantenha apertado o botão secreto até o
led indicador acender.(Quando tiver sirene emite 1 bip) = 5 seg. (equipamento ligado)
Modo Manutenção:
-Deslize a alavanca da chave Manutenção para manter desligado/ligado.(SÓ NO MODELO TOP)
Observação:
- Led piscando ao ligar a ignição, indica que esta no modo manobrista. Veja acima.

Termo de Garantia

COMPRADOR:

O equipamento deve estar dentro do prazo
de garantia que é o especificado abaixo:
12 meses

A garantia termina se:
— O produto for violado;
— A instalação for inadequada;
— Houver penetração de água no circuito
eletrônico do equipamento;
— O equipamento for exposto a produtos
químicos, fogo, etc.
3. Para utilizar a gara ntia , pr ocure o

revendedor que fez a instalação, pois ele é
o responsável pela retirada do produto para
encaminhá-lo ao fabricante.

ENDEREÇO COMPLETO:

VEÍCULO:
ANO:
MODELO:

REVENDEDOR:

4. No prazo de garantia o equipamento será

co nser tado sem nenhum ônus ao
proprietário do mesmo, que é responsável
apenas por eventuais despesas de
remessa.
5. A MICROCONTROL não se responsabiliza por
furtos ocorridos no interior do veículo, violação ou
roubo do mesmo.

ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE:

NOTA FISCAL

UF:

DATA VENDA:

6. As baterias e caixas dos produtos não estão

cobertas pela garantia.
Nota: Para desligar um de nossos
equipamentos, basta retirar o fusível do fio
vermelho ou desligá-lo. Portanto solicite a um
instalador que lhe mostre onde o mesmo se
encontra.
Devido ao constante aperfeiçoamento dos
produtos, as especificações e o desenho
estão sujeitos a possíveis modificações sem
prévio aviso.
Este equipamento tem um consumo mínimo,
porém constante. Se o veículo ficar parado por
vários dias, poderá acarretar na descarga da
bateria.
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