MANUAL INSTALAÇÃO IMX - 4060

AJUSTE DE SENSIBILIDADE
E FUNÇÃO DOS VIDROS

MANUAL INSTALAÇÃO IMX - 4060

(Automatiza subida e descida
com anti-vácuo para 2 vidros)

(Automatiza subida de 4 vidros)

12 meses
VIDRO CARONEIRO

VIDRO MOTORISTA

Sai de Fabrica com jumper

BR/LL (VIDRO SOBE)

BR/AZUL

Sensibilidade
do vidro

LARANJA
(NÃO LIGAR)

BR/AM

BR/VD

CENTRALINA
OU RELÉ

LILAS
Sensibilidade
do vidro

ROSA

BR/VD
(VIDRO SOBE)

ROSA
CINZA
(LIGAR À EXPANSÃO DO ALARME)

FUSÍVEL

Este trimpot de ajuste está pré-regulado.
Na necessidade de aumentar a força de subida dos vidros, girar aos
poucos no sentido horário. Para diminuir, faça o contrário.
Não esqueça de girar aos poucos , sempre testando a subida. O ponto
ideal do ajuste é o vidro estar subindo e ao tentar segurá-lo, o mesmo
interromper a subida.

CENTRALINA
OU RELÉ

VERDE

VERMELHO

LIGAR À 2º EXPANSÃO DO ALARME
NO FIO ROSA (Para vidro descer)

2. 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. No caso de ser necessário o uso da garantia, procure o
revendedor que fez a instalação, pois ele é o responsável pela
retirada do produto para encaminhá-lo ao fabricante.
4. No prazo de garantia o equipamento será consertado 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.

(VIDRO DESCE)

(VIDRO DESCE)

LARANJA

Obs.:SENSIBILIDADE - (ajuste somente em caso de necessidade).

MARROM

(VIDRO SOBE)

AMARELO

Com jumper...IMX-40 (4 portas)
Sem jumper...IMX-60 (2 portas)
Jp1

Sensibilidade
do vidro

AZUL
BR/AZ (VIDRO SOBE)

BR/AM (VIDRO SOBE)

AZUL

VERDE

Quando, aberto
perde a função
Automatização
Jp2

AMARELO
CENTRALINA
OU RELÉ

CENTRALINA
OU RELÉ

(APÓS CHAVE)

MARROM

LILAS

(APÓS CHAVE)

CENTRALINA
OU RELÉ

CENTRALINA
OU RELÉ

FUSÍVEL

(*) Depende do ajuste de sensibilidade para seu perfeito
funcionamento.

VIDROS LADO CARONEIRO

VIDROS LADO MOTORISTA

- (*)Ao subir o vidro e encontrar um obstáculo, ele para, retorna
rapidamente e volta a subir, caso encontre novamente o obstáculo
ele para. Esta função ocorre quando configurado para 2 vidros.

- Sempre que for desligada a ignição as teclas dos vidros
permanecem ativas durante 15 segundos.

1. O equipamento deve estar dentro do prazo de garantia

que é o especificado abaixo:

Função: DOUBLE SAFETY - DUPLO ANTIESMAGAMENTO

- (*)Quando configurado para 4 vidros, para assim que encontrar
um obstáculo, (antiesmagante simples).

Termo de Garantia

(ISOLAR)

CINZA

BR/LL
(VIDRO SOBE)

(LIGAR À EXPANSÃO
DO ALARME)

VERMELHO
PRETO

PRETO

6. As baterias e caixas dos produtos não estão cobertas pela
garantia.
Nota: Sempre que se deseje 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.

FUNCIONAMENTO:

Obs.:SENSIBILIDADE - (ajuste somente em caso de necessidade).
Os lados direito e esquerdo da fiação devem ser seguidos, para que o
fechamento dos vidros fique correto. O Anti-vácuo é seqüencial.
No caso de haver chave dupla na porta do motorista, para que a chave
do caroneiro fique automatizada é necessário ligar os fios no motor
desta porta.

- Com um toque rápido na chave o Vidro fará a Subida Automática,
com mais um toque pára.
- Para subida normal, apertar e manter apertada a chave até a
altura desejada.
- No caso de não desejar a subida automática, retirar o Jumper que
fica dentro da central ao lado do conector.

REVENDEDOR:

MANUAL INSTALAÇÃO IMX - 20

MANUAL INSTALAÇÃO IMX-4060 CITRÖEN

MANUAL INSTALAÇÃO IMX-4060 CITRÖEN
Para veículo modelo CITROËN Picasso

Para veículo modelo CITROËN C3

(Automatiza subida de 2 vidros)

M7
REV:E

Colocar diodo

BR/AM

LARANJA
(NÃO LIGAR)

MARROM

AMARELO

Fio do carro
VERDE
N.612

(APÓS CHAVE)

AZUL
BR/AZ

AMARELO

Fio do carro
BRANCO
N.605

AZUL
BR/AZ

BR/AM

TRASEIRO
LADO MOTORISTA
DIANTEIRO
LADO MOTORISTA

(FIO 12V, QUANDO SOBE)

(ISOLAR)

Fio do carro
AZUL grosso
N.6111A

VIDROS TRASEIROS

VIDROS DIANTEIROS

(FIO 12V, QUANDO SOBE)

Fio do carro
MARROM fino
N.6010

VERDE
BR/AZ (VIDRO SOBE)

BR/VM (VIDRO SOBE)

VIDROS DIANTEIROS

MARROM

MARROM

AMARELO

(APÓS CHAVE)

CENTRALINA
OU RELÉ

CENTRALINA
OU RELÉ

VIDROS TRASEIROS

(APÓS CHAVE)

VIDROS LADO CARONEIRO

VIDROS LADO MOTORISTA

LARANJA
(NÃO LIGAR)

Sensibilidade
do vidro

Sensibilidade
do vidro

BR/VD
LILAS

Colocar diodo

CINZA
(LIGAR À EXPANSÃO
DO ALARME)

FUSÍVEL

FUSÍVEL

ROSA
(ISOLAR)

BR/LL

CINZA
(LIGAR À EXPANSÃO
DO ALARME)

VERMELHO
PRETO

Fio do carro
VERDE
N.6061

Fio do carro
VERDE
N.616

VERDE

LILAS

BR/VD

ROSA

CINZA

BR/LL

(ISOLAR)

(LIGAR À EXPANSÃO
DO ALARME)

TRASEIRO
LADO CARONA

(FIO 12V, QUANDO SOBE)

Fio do carro
AZUL grosso
N.6161A

VERDE

FUSÍVEL

(ISOLAR)

(FIO 12V, QUANDO SOBE)

Sensibilidade
do vidro

Fio do carro
MARROM fino
N.6060

MANUAIS
IMX - FULL

E
BL
U
Y
DO FET
SA

VERMELHO
VERMELHO

PRETO
PRETO

FUNCIONAMENTO:
* Com um toque rápido na chave o Vidro fará a subida automática,
com mais um toque pára.
* Para subida normal, apertar e manter apertada a chave até a altura
desejada.
* No caso de não desejar a subida Automática, retirar o Jumper que
fica dentro do produto.

DIANTEIRO
LADO CARONA

FUNCIONAMENTO PARA OS VIDROS TRASEIROS:
(DIANTEIROS PADRÃO DE FÁBRICA)
- Com um toque rápido na chave o Vidro fará a Subida Automática, com
mais um toque pára.
- Para subida normal, apertar e manter apertada a chave até a altura
desejada.
- No caso de não desejar a subida automática, retirar o Jumper que fica
dentro da central ao lado do conector.

www.microcontrol.com.br

FUNCIONAMENTO PARA OS VIDROS .
- Com um toque rápido na chave o Vidro fará a Subida Automática,
com mais um toque pára.
- Para subida normal, apertar e manter apertada a chave até a altura
desejada.
- No caso de não desejar a subida automática, retirar o Jumper que
fica dentro da central ao lado do conector.
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