INSTALADOR! Caso o produto apresente falha no
funcionamento, antes de enviar para garantia entre em
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 775 1400.

4. Garantia

Os Chicotes Dedicados para automatizador de
vidro elétrico Pronnect 440 são garantidos por um (1)
ano, a partir da data de compra pelo consumidor final,
contra eventuais defeitos de fabricação. A garantia perde
a validade quando os fios forem cortados ou violados por
pessoas não autorizadas, por danos causados devido à
instalação incorreta, por uso fora das especificações, etc.
A garantia da instalação deve ser acordada entre a loja
instaladora e o consumidor final. Dentro do período de
garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST
fica restrita à substituição do chicote de sua fabricação.
Nesse caso, procure um revendedor autorizado,
apresentando a nota fiscal de compra.
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Manual de Instalação
Chicote dedicado
PRONNECT440

1.Características especiais do chicote dedicado
• Conectores originais;
• Fácil e rápida instalação;
• Disponível nas versões 2 ou 4 vidros;
• Compatível com os automatizadores de vidros
PRONNECT 440 da Pósitron.

1.1.Características / funções do Automatizador
de Vidros PRONNECT440
•
•
•
•
•
•

Configuração por JUMPER;
Conexão PAN;
Alívio de Pressão Alternado;
Botão Remoto;
Compatível com interruptores de Potência ou Sinal;
Compatível com motores que possuam descanso
negativo, positivo ou misto;
• Compatível com alarmes Pósitron ou Sistema de
Keyless Original (vide item 2);

7° Após o teste de funcionamento fixe o módulo dentro
do forro da porta utilizando a fita dupla-face fornecida
no kit.
Observação: Certifique-se que o local de fixação do
módulo não sofra infiltração de água.
8° Monte o forro da porta dianteira esquerda.

Conector fêmea
Conectar ao conjunto de
interruptores de vidros

Conector macho
Conectar ao chicote
de vidros do veículo

Observação: Algumas funções dependem do modelo/
características do veículo.

2. Instalação

1° Desmonte o forro da porta dianteira esquerda;
2° Com a ignição do veículo desligada solte o conector
do conjunto de interruptores dos vidros elétricos;

FUSÍVEL

3° Aloje o conector do chicote dedicado conector fêmea
ao conjunto de interruptores e o conector macho ao
chicote dos vidros do veículo (solto anteriormente);
4° Quando necessário, passe o fio-VM (alimentação
+12V) e os fios VD/PR e/ou CZ/VM (acionamento
conjunto* - veja tabela abaixo) do módulo para o
interior do veículo, seguindo o chicote original. Caso o
veículo possua conector na coluna (doors-off), aloje os
terminais fornecidos no kit;

VM + 12V
Alimentação
VD/PR
Acionamento
Conjunto*

CZ/VM
Acionamento
Conjunto*

5° Instale o porta-fusível fornecido ao fio-VM
(alimentação +12V) do módulo e em seguida ligue-o ao
+12V (bateria) do veículo (vide diagrama 3);
6° Ligue somente o fio VD/PR ou os fios VD/PR +
CZ/MV (Acionamento Conjunto*) do módulo Pronnect,
conforme tabela abaixo:
Fios

Entrada / Sinal

Ligar ao Pulso

VD/PR

Negativo (massa)

Alarme Pósitron ou trava

Negativo (massa)

Trava

Positivo +12V

Setas

VD/PR
+
CZ/MV

3. Diagrama de Instalação

* ATENÇÃO! Somente instalar os fios VD/PR e CZ/VM
(acionamento conjunto) quando o vidro elétrico do veículo
possuir a função antiesmagamento, conforme anexo XI,
portaria 26 do conselho nacional de trânsito (CONTRAN).

