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Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as 

condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da 

seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia 

da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a 

loja instaladora. 

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

• For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;

• Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;

• For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de 

furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e 

características dos seus produtos sem aviso.

Com o Relê Eletrônico é possível ligar e desligar qualquer dispositivo elétrico ou eletrônico em conjunto com um alarme, oferecendo um 

benefício presente apenas nos produtos mais sofisticados. Ele foi desenvolvido para que os dispositivos desejados, sejam desligados no 

momento da ativação do alarme e religados no momento de sua desativação ou abertura de portas.

Antes de proceder a instalação, verifique o consumo do dispositivo a ser controlado. Se o consumo exceder 20 Ampéres, instale em sua 

saída, no fio Branco, um relê auxiliar de capacidade superior a carga controlada.

Ex. Ao ser instalado para desligar um dispositivo de áudio, a entrada desligar, fio Azul, deve ser conectada à saída de fechamento de vidros, 

disponível em alguns alarmes. A entrada ligar, fio Verde, deve ser ligada ao interruptor de porta (negativo). Assim ao ativar o alarme o 

dispositivo é desligado e ao desativar o alarme e abrir uma das portas do veículo, o dispositivo será religado.

O fio vermelho com listra branca deve ser ligado ao 12V ou ao negativo dependendo do item a ser controlado.
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Verde - Pulso - Ligar (-)

Negativo

Positivo

Branco

Azul - Pulso - Desligar (-)

Vermelho - 12V

Roxo

Preto - Terra (-)

12V  Pós chave

Vermelho/Branco - Configurador
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