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Manual Proteção Automotiva

ST 0
A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o ST 0, a mais moderna opção de antiassalto.
Utilizando um Microcontrolador de última geração e tecnologia SMT Surface Mount Tecnology, foi possível elaborar o menor e mais confiável sistema
para Antiassalto do mercado.

Garantia

Diagrama de Conexões

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.
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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.
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Função Bloqueador / Antiassalto

Saída para
bomba elétrica

Com a chave de ignição ligada, a cada vez que o motorista abrir e fechar a porta, a chave master
progressivo.
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Bloqueio armado
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Aviso de bloqueio por
LED (somente ST1)

40 à 60s
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60 à 120s

Apagado

120s

Apagado

Bloqueio total
(ignição cortada)
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SOFT Automotiva
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Tabela LED de Avisos

deve ser pressionada por 1s, caso contrário o antiassalto iniciará o processo de bloqueio
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