Leia todos os passos antes de iniciar a instalação
1. Localize o chicote que liga o botão de comando dos retrovisores elétricos ao retrovisor do lado
direito. O módulo FEP03 deve ser instalado entre eles.
2. Localize os 3 fios de comando dos motores do retrovisor direito. Caso existam 4 fios entre em
contato com o Suporte Técnico no 0800 727 7736 ou acesse o site www.flexitron.com.br
3. Escolha um dos fios, corte-o. Ligue a ponta do lado do motor ao fio cinza com listra branca
e a ponta do lado do botão ao fio cinza. Repita o procedimento com os 2 outros fios de
comando utilizando os conjuntos amarelo com listra branca e amarelo e o último, azul
com listra branca e azul.
4. Ligue o fio rosa ao fio de acionamento da luz indicadora da marcha a ré (positivo).
5. Ligue os fios preto (negativo) e vermelho (positivo) diretamente a bateria.
6. Ligue a chave de ignição, posicione o seletor de espelhos para o lado direito. Certifique-se que
a instalação está correta, testando se as direções do botão de comando correspondem ao
movimento físico do espelho retrovisor.

CONSULTE A COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O SEU VEÍCULO

Programação
Finalizada a instalação é preciso programar o FEP03 para que ele “aprenda” o comando inclinar para baixo.
1. Ligue a chave de ignição;
2. Com a chave de seleção para o retrovisor direito engate a marcha a ré;
3. Pressione o botão de comando para baixo até perceber o movimento de descida do espelho direito;
4. Desengate a marcha a ré;
5. A programação foi aceita, apenas refaça o ajuste do espelho para a posição de dirigir.
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• Projetado para permitir a execução de manobras de baliza mais rápidas e precisas
• Função Tilt-Down - Ao ser engatada a marcha a ré, o espelho retrovisor direito é inclinado
para baixo facilitando a visão da região da roda traseira auxiliando nas manobras
• O espelho retrovisor retorna para a posição dirigir somente após alguns segundos do
termino das manobras
• Dois modos de operação: Automático e Semi-Automático
Automático: Todas as vezes que a marcha a ré for engatada o espelho retrovisor inclina
Semi-Automático: Além de engatar a marcha a ré é necessário pressionar o botão do
espelho para baixo. Modo recomendado para quem não efetua balizas com muita freqüência
• O retorno para a posição dirigir, pode ser feito durante o movimento de inclinação,
desengatando-se a marcha a ré ou pressionando-se o botão de comando para cima.
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CONEXÕES ESPECÍFICAS
PARA O RETROVISOR DIREITO

AJUSTE DA POSIÇÃO DIRIGIR
1. Selecione o espelho do lado direito;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Ajuste o retrovisor do lado direito para a posição que proporcione
melhor visibilidade para o condutor dirigir.

Original de Fábrica:
Modo Automático - ao ser engatada a marcha a ré, o espelho
elétrico é inclinado para baixo até posição estacionar.

ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
Para o modo semi-automático:
a) Ligue a chave de ignição;
b) Selecione o espelho do lado direito;
c) Pressione o botão do espelho para baixo;
d) Com o espelho ainda em movimento (botão de comando pressionado para baixo) engate a marcha a ré.
Ao cessar o movimento, a alteração da programação foi concluída.
# Para retornar à programação original de fábrica, repita os passos a,b,c,d.

AJUSTE DA POSIÇÃO ESTACIONAR
1. Selecione o espelho do lado direito;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Se estiver no modo automático, engate a ré;
Se estiver no modo semi-automático, engate a ré e pressione o botão
do espelho para baixo. Ajuste a posição que proporcione a melhor
visibilidade para o condutor efetuar manobras de baliza. Esta posição
ficará memorizada até que um novo ajuste seja feito;
4. Caso queira regular para uma outra posição, basta repetir os passos
anteriores.
OBS: A movimentação do espelho pode variar de acordo com
as características do conjunto retrovisor do veículo.

