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DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal........................................12V

Equipamento desenvolvido para alertar sobre o 

acionamento dos faróis do veículo, não interferindo 

nos comandos originais do motorista.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAMENTO

Ao ligar a ignição do veículo e após 5s da partida do 

motor (farol desligado), o módulo avisa através de bips 

intermitentes durante um (1) minuto que os faróis 

devem ser ligados.

- Se o farol for ligado durante o aviso sonoro, o aviso é 

desligado.

- Se o farol não for ligado durante o aviso sonoro, o 

aviso só para de tocar após um (1) minuto.

* Veículos equipados com ignição START/STOP, a 

ligação do fio do motor de partida deve ser feita 

junto ao fio de ignição, desta forma o aviso sonoro 

ira começar 5s após ligar a ignição.

* 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

AVISO DE FAROL/SINALEIRA LIGADO

Se ao desligar a ignição do veículo e o farol/sinaleira 

estiver ligado, ao abrir a porta do veículo, o módulo 

alerta através de um aviso sonoro (durante um (1) 

minuto) que o farol/sinaleira permaneceu ligado.

- Se durante esse tempo (1 minuto) a porta for fechada 

ou o farol/sinaleira forem desligados  o aviso sonoro é 

desligado.
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