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* A FKS garante este produto, ou componentes deste, exceto pilhas, contra qualquer defeito de 

fabricação pelo período de dois (2) anos.

*  A substituição ou conserto deste não muda o prazo final de garantia.

* Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos: danos causados por acidentes de 

qualquer natureza; danos causados por instalação incorreta; violação do produto por pessoas não 

autorizadas; infiltração de água ou qualquer espécie de líquido; uso fora das especificações.

* A FKS não se responsabiliza por furto do veículo ou de seus componentes, ou quaisquer 

danos incidentais ou resultantes causados por qualquer falha, ou falha alegada, do 

funcionamento inapropriado do produto. 

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ESSA GARANTIA, OU O PRODUTO POR ELA COBERTO, 

DEVE SER ENTENDIDA COMO GARANTIA OU APÓLICE DE SEGURO CONTRA PERDA OU 

ROUBO.

* Dentro do período de validade da garantia especificada, caso o produto apresente algum defeito ou 

mal funcionamento, a assistência técnica será prestada pelo fabricante, por intermédio do instalador, 

ficando sua responsabilidade restrita ao conserto ou à substituição do equipamento.

* O transporte e a embalagem do produto ficam por conta do comprador.

* Teste o sistema periodicamente, por completo.

Em caso de dúvida, contate o revendedor ou acesse nosso site.

www.fks.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA
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CARACTERÍSTICAS

 O MLV-408 CA07 é um módulo de vidro específico 

para veículos:

- AIR CROSS

- C3 TENDANCE

- C3 EXCLUSIVE

- C3 PICASSO GLX

- C3 PICASSO EXCLUSIVE

 Sua instalação é pratica e sem a necessidade de 

cortes nos fios.

Para evitar acidentes, verifique antes de ativar 

o módulo, se nenhum obstáculo se encontra ao 

longo do caminho do vidro.

CUIDADOS

CITROËN

- AIR CROSS 4V

- C3 TENDANCE 4V

- C3 EXCLUSIVE 4V

- C3 PICASSO GLX 4V

- C3 PICASSO EXCLUSIVE 4V 

MLV-408 CA07

RESET DO PULSO DAS SETAS PROGRAMADO

No caso de alguma necessidade de refazer a 

programação do pulso das setas do veículo, 

coloque o jumper (Jp1) no módulo e retire 

novamente. Módulo reseta o pulso das setas 

cadastrado.

CONFIGURAÇÃO DOS JUMPERS

Somente utilize os jumpers 3 e 4.

Ao fazer o acionamento do módulo através do 

pulso do pisca é obrigatório o uso de JP4.

ATENÇÃO: SOMENTE LIGUE O FIO CINZA 

QUANDO O VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO 

POSSUIR FUNÇÃO ANTIESMAGAMENTO, 

CONFORME PORTARIA 26 DO ANEXO XI DO 

CONTRAN.



DICAS DE INSTALAÇÃO LOCALIZAÇÃO DO FIO DE SETAS DO VEÍCULO

- No pé da coluna esquerda do veículo localize o fio LILÁS 

(pisca-setas) indicado na foto abaixo. Este fio LILÁS deve 

ser ligado ao fio CINZA do chicote do MLV-408 CA07.

OBS.: o fio vermelho do chicote do MLV-408 CA07  deve ser 

ligado no positivo.

   Retire a forração da porta do motorista e desconecte o 

chicote que comanda os botões.

- Retire o conector original do comando dos botões dos 

vidros.

- No comando dos botões (vidros dianteiros) encaixe o 

conector indicado pela seta vermelha.

- No comando dos botões (vidros traseiros) encaixe o 

conector indicado pela seta verde.

- No chicote original (vidros dianteiros) encaixe o conector 

indicado pela seta azul.

- No chicote original (vidros traseiros) encaixe o conector 

indicado pela seta amarela.

- Encaixe o módulo nos conectores indicados pela seta 

laranja.

Ao fazer o acionamento do módulo através do pulso do 

pisca é obrigatório o uso de JP4.

GUIA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Utilize este guia quando ocorrer alguma dificuldade para 

instalar ou em caso de funcionamento incorreto deste módulo.

1 - JÁ LIGUEI TODOS OS FIOS E MÓDULO NÃO ACIONA: 

- Utilizando um multímetro, verifique se os fios vermelho e preto do módulo 

estão devidamente alimentados com 12volts, caso não esteja, ligue o fio 

vermelho do chicote em outro ponto do carro que tenha 12 volts.

2 - MÓDULO ESTÁ DEVIDAMENTE ALIMENTADO E AINDA NÃO 

ACIONA: 

- Verifique se sua ligação foi através do pisca do veículo ou através da 

expansão do alarme.

- LIGAÇÃO ATRAVÉS DO PISCA (CHAVEADOR ORIGINAL) = Fio cinza do 

módulo ligado ao fio de setas do veículo e com jumper 4 (JP4) inserido no 

módulo. 

- LIGAÇÃO ATRAVÉS DA EXPANSÃO = Fio cinza do módulo ligado ao fio 

de expansão do alarme e sem jumper 4 (JP4) no módulo.

3 - CORRETA PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 

A - Verifique se o carro está totalmente fechado (portas, porta malas e capô).

B - Configuração dos jumpers conforme desenho da pagina anterior.

C - Baixe os vidros pelas teclas de comando.

D - Fechar o veículo pelo chaveador eletrônico, os vidros devem subir.
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Se o problema persistir entre em contato com o SAC 

FKS nos seguintes contatos:

- E-mail: 

- Telefone: 0800-6001730

- Celular: (51) 3464-2410 / (51) 9833-4922

- Nextel ID: 55*14*110599

sac@fks.com.br

4 - MÓDULO NÃO PROGRAMA O PULSO DE SETAS DO VEÍCULO 

(CHAVEADOR ORIGINAL): 

- Verifique se o jumper de programação JP4 está inserido na posição 

correta (JP4) ou se não está com mau contato nos terminais.

5 - COMO DESCOBRIR SE O FIO DE ACIONAMENTO PISCA SETAS É 

CORRETO:

- Verifique se o fio de pisca setas do veículo descansa em negativo (terra) e 

ao acionar o chaveador do veículo troca para positivo (12v) e volta a 

descansar em negativo. Caso isso não ocorra, procure outro fio de pisca 

para ligar o fio cinza do chicote.

OBS.: carros com pisca de lâmpada LED não descansam em negativo 

(terra).

6 - COMO RESETAR O PULSO DE SETAS:

- Com o módulo alimentado em 12volts, retire o jumper Jp4, e coloque na 

posição Jp1, aguarde alguns segundos retire da posição Jp1 e recoloque o 

Jumper na posição JP4. 

QUER SABER OUTROS PRODUTOS QUE SERVEM 

NOS VEÍCULOS DA LINHA CITROËN ?

www.fks.com.br/simulador/
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NÃO

A FKS recomenda a utilização de um fusível de 30A próximo a bateria para a 

proteção do circuito eletrico. 
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