Comunique ao usuário que este produto dependendo de como for instalado
pode executar bloqueios elétricos no veículo, podendo ocasionar o travamento
do volante e a ineficiência do freio.

CUIDADO

Características
• Bloqueio do veículo pode ser feito no sistema de partida, na bomba de
combustível ou no sistema de ignição;
• Ativação automática ao fechar a porta ou pela ignição;
• Led indicativo;
• Saída auxiliar para acionamento de sirene 12V;
• Função Manobrista;

• Chave master para desativação da sequência de bloqueio e
programação do modo manobrista;
• Função Antiassalto;
• Função Antifurto;
• Não perde a configuração ao desconectar a bateria.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
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Alteração do Tempo de Bloqueio
O tempo de bloqueio de fábrica é de:

1 minuto

PASSO 1

PASSO 2

Retire o JUMPER localizado na placa
para entrar no modo programação.

PASSO 3

Após a instalação, com a ignição DESLIGADA siga
a instrução abaixo:

O bloqueador FBI 6S dispõe de
3 TEMPOS DE BLOQUEIO, segue
tabela abaixo:

Coloque
o Jumper

TEMPOS DE BLOQUEIO

1 minuto
2 minutos
3 minutos

retire o
Jumper

Para 1
minuto, ligue
e desligue a
ignição 1 vez.

Para
2 minutos,
ligue e
desligue a
ignição 2 vezes.

Para
3 minutos,
ligue e
desligue a
ignição 3 vezes.

PRONTO!

O bloqueador
está
programado.

Bloqueio Recomendado
12 Volts
Pós Chave

12 V (+)
12 V (+)
Pós Chave
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OBRIGATÓRIO
ACRESCENTAR RELÊ PARA
BLOQUEIOS ACIMA DE 10A

86

RELÊ
AUXILIAR
Saída Positiva

OBSERVAÇÕES: A ELÉTRICA DO VEÍCULO DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO PARA QUE O BLOQUEADOR FUNCIONE CORRETAMENTE.
VERIFIQUE CABOS DE VELAS COM FUGA DE CORRENTE, DÍNAMOS OU ALTERNADORES COM ESCOVAS GASTAS.

Informações Adicionais
LED INDICADOR: instalar em local visível
para o motorista, pois será por ele que o
usuário saberá o status do bloqueador.

CHAVE MASTER: instalar em local oculto onde apenas o
usuário poderá ter acesso. Através dela que se desativa o
“Bloqueio Progressivo” e ativa/desativa a “Função Manobrista”.

2 anos de Garantia
A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo
prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)
contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou
substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo,
manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de
conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123
Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou
acesse flexitron.com.br para mais opções

Operação
CONDUÇÃO DO VEÍCULO
Led
apagado

Led
apagado

Feche a(s) porta(s).

Led
aceso

Dê partida no motor.

Led
aceso

Enquanto estiver
dirigindo o veículo, o led
permanecerá aceso.

Dê um toque na Chave Master
para anular o processo
de bloqueio progressivo.

DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO(S) ABRINDO PORTAS
Led
aceso
Led
apagado

No momento em que uma porta
for aberta mesmo que mantenha
a ignição ligada o led se apagará.

Após fechar todas as portas, dê um
toque na Chave Master para anular o
processo de Bloqueio Progressivo.
OBS: Para que o bloqueador monitore a abertura das portas, é necessário
que tenha interruptores de porta instalados em todas as portas do
veículo e que os mesmos estejam interligados.

DESLIGANDO A IGNIÇÃO
Led
aceso

Led
apagado

Após ligar a ignição, mesmo que não tenha aberto
nenhuma porta, dê um toque na Chave Master
para anular o processo de Bloqueio Progressivo.

No momento em que a ignição
for desligada o led se apagará.

SEQUÊNCIA DE BLOQUEIO DO VEÍCULO

Led
apagado

Led
apagado

Fechar as portas, ligar a ignição e não
pressionar a Chave Master, dará início
ao processo de Bloqueio Progressivo*.
Caso opte pelo uso da sirene:
Será emitido um aviso sonoro por 2 segundos antes do bloqueio progressivo.
*Bloqueio Progressivo: Simula uma sequência de falhas no sistema elétrico provocando
sensação de defeito. O bloqueio total do veículo ocorrerá após o Tempo de Bloqueio programado.

Após uma
sequência de
falhas o veículo
será bloqueado.
Caso opte pelo uso da sirene:
Será emitido um aviso sonoro por 5 minutos
após o bloqueio total.

DESATIVAÇÃO DO BLOQUEIO DO VEÍCULO

Led
apagado

Led
aceso

Após entrar no veículo, fechar a porta
e ligar a ignição o veículo ainda estará
bloqueado e com o led apagado.

Dê um toque na Chave Master.
Neste momento o led acenderá
e o veículo estará desbloqueado.

ATIVANDO A FUNÇÃO MANOBRISTRA

Led
aceso

Led piscando

Após estacionar o veículo,
mantenha a ignição ligada.
Função Manobrista: Ativada, o bloqueador permanecerá DESATIVADO!

Ainda com a ignição ligada mantenha a Chave
Master pressionada até que o led comece a
piscar. (Aproximadamente 5 segundos)

DESATIVANDO A FUNÇÃO MANOBRISTRA
Led
aceso

Led piscando

Com todas as portas
fechadas e ignição ligada.

Dê um toque na Chave Master. Neste momento
o led irá parar de piscar permanecendo aceso e o
bloqueio voltará a operar normalmente.

STATUS DO LED
APAGADO

Inigição desligada.
Inigição ligada e porta aberta.
Inigição ligada e porta fechada dando
início ao bloqueio progressivo.

Função

PISCANDO manobrista
ativada.

rev 3.0

A Chave Master foi
ACESO pressionada, veículo
liberado.

