MANUAL DE INSTALAÇÃO IRM 30

CARRO

AM
Seta Direita

LL
Seta Esquerda
VD - Freio
AZ - Sinaleira

REBOQUE
VM - +12V
PT - Negativo

BR/LL
Seta Esquerda
BR/VD - Freio
BR/AZ - Sinaleira

BR/AM
Seta Direita

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:

UF:

NOTA FISCAL

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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