
1 .  Uso da chave original

2. Funções do alarme

Ligar o alarme

Desligar o alarme

Localização

Pressionar o botão de trava da chave original
do veículo.

Pressionar o botão de destrava da chave original
do veículo.

Monitoramento Através de sensores nas portas, capô, ignição e ultrassom.

Função de localização Gera um sinal sonoro na sirene e um sinal luminoso nas setas para a
localização do veículo.

Travamento automático1 Permite o travamento das portas automaticamente 10 segundos após a
ignição ser l igada. 

Comando do rádio O rádio é desligado ao l igar o alarme e será novamente ativado após
desligar o alarme e abrir a porta.

Bloqueio integrado O alarme possui a função de bloqueio com um relê de 20A já integrado.

Função antiassalto4

Piscadas rápidas Sensor causador do disparo Piscadas rápidas Sensor causador do disparo

1 piscada do Led Porta

2 piscadas do Led Capô ou Porta-malas

3 piscadas do Led Ultrassom

4 piscadas do Led Ignição

Ativa bloqueio progressivo do veículo caso a chave master não seja
pressionada após cada abertura e fechamento de porta. 

Pressionar o botão de trava da chave original do
veículo com o alarme ativo**.

As setas e a sirene serão
acionadas 1 vez.*

As setas e a sirene serão
acionadas 2 vezes.

As setas e a sirene serão
acionadas por 4 segundos.

Obs.:  Em alguns veículos se as portas e/ou capô estão abertos, não ocorre o travamento das portas e nesse 
caso o alarme não será acionado.
*Se as portas e/ou capô estiverem abertos serão emitidos 3 sinais sonoros.
**A função localização só é ativada após o alarme estar ativado por mais de 1 minuto.

1Obs.:  Em veículos que originalmente possuam a função de travamento automático das portas não é recomendada a 

instalação do autolock ,  para isto não conectar o fio Vermelho com Verde  durante a instalação do alarme no veículo.
2Obs.: Para retirar esta funcionalidade basta não conectar o fio Laranja durante a instalação do alarme no veículo.
3Obs.:  Esta função pode depender da instalação de um módulo adicional para levantamento de vidro.
4Obs.:  Esta função sai de fábrica desativada, para ativá-la, basta pressionar a chave master com a ignição desligada 

por 5 segundos até o LED emitir 5 sinais luminosos. Para desativar a função antiassalto a chave master deve ser 

pressionada por 5 segundos com a ignição desligada até o LED emitir 2 sinais luminosos.
5Obs.:  A identificação é feita l igando a ignição e verif icando a seqüência de piscadas do LED do ultrassom. 

Levantamento automático
dos vidros3

O alarme comanda o levantamento dos vidros quando as portas são
travadas com o comando da chave original.  

Relatório de disparo por LED5 Quando ocorrer o disparo do alarme é possível identificar qual sensor
ocasionou o disparo.

Destravamento automático2 Após desligar a ignição as portas destravam automaticamente.
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A configuração de fábrica do alarme é para o modo de operação universal.  Para os veículos 

da l inha Citröen e Ford é necessário configurar adequadamente a posição do jumper 

presente ao lado do conector. 

3.  Ativação do alarme com o ultrassom desabil itado

Para l igar o alarme com o sensor ultrassom desativado, basta pressionar o ultrassom até 

que o LED pisque 3 vezes, após isso o alarme deve ser l igado em até 30 segundos.

Obs: No próximo acionamento o ultrassom será ativado automaticamente. 

4. Configuração dos jumpers

Universal Citröen

Ex.: Aircross, Picasso e C3 Ex.: Fiesta, Ecosport e Ká

Ford

5. Esquema de l igação

O ST100 Keyless SOFT Automotiva possui garantia de dois (02) anos contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do 

produto. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso. O conserto ou a substituição de um dos aparelhos com 

defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por pessoas não autorizadas, 

quando este certificado de garantia ou o número de série do produto forem rasurados, quando ocorrer mau-trato, manuseio incorreto, 

danos causados devido à instalação incorreta, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da SOFT Automotiva fica restrita ao conserto ou substituição 

do aparelho de sua fabricação. Nesse caso, entre em contato com o SAC 0800.707.8555 para proceder com a Assistência Técnica. O 

transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador.

Obs.: Na configuração Ford, ao desativar o 

alarme e abrir a porta, a ignição deve ser 

ligada em até 10 segundos, caso contrário o 

alarme irá disparar por segurança

0800.707.8555 • suporte@softeletronica.com.br • www.softautomotiva.com.br

6. Garantia

AMARELO/BRANCO Sirene

CINZA/PRETO Entrada do sinal do
botão de pisca-alerta (negativo)

AMARELO Entrada para o pulso
do sinal de trava

BRANCO Entrada para o pulso
do sinal de destrava

CINZA/VERMELHO Entrada do sinal do botão
de pisca-alerta (positivo)

LARANJA Saída do sinal de comando
de destrava (Negativo)

VERMELHO/VERDE Saída do sinal de comando
de trava (Negativo)

PRETO/VERDE Seta Direita

PRETO/VERDE Seta Esquerda

AZUL 12v Pós chave

ROXO Saída para rádio
160 mA

MARROM Interruptor de capô
/porta-malas (-)

VERDE Interruptor de porta (-)

VERMELHO

PRETO

(+) (-)VERDE/PRETO (FINO) Saída Negativa para
levantamento de vidro (25s)


