
ATENÇÃO:

Para evitar danos ao veículo,
ultilizar sempre um multímetro.!

Devido as constantes atualizações dos veículos e dos produtos em caso de dúvidas, verificar nossos canais de comunicação: 
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(11) 4392-2659 | 4393-6299 | 0800 166 206

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Linha de automatizadores de vidros elétricos.
Assunto: Módulo Safe Lift (SL234) para Hyundai Creta.

Desmontar o forro da porta do motorista.
Soltar os 2 parafusos.
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SUPORTE WHATSAPP

(11) 95786 2341
São Paulo e Região Metropolitana Demais localidades

Pontos de ligação: (Conector fechadura)
Pino 8 – Sinal de trava – Fio CZ: Ligar fio VD/PT
Pino 7 – Sinal destrava – Fio MR: Ligar fio CZ
Pino 1 – Sinal interruptor de porta – Fio VM: Ligar fio VD

Pontos de Ligação: (Conector retrovisor)
Sinal de Seta Fio VD: Ligar fio CZ/VM 

Positivo Módulo: Ligar fio VM
Obs. Passar o positivo para dentro do veículo, pode 
utilizar os terminais ou realizando o furo no conector, 
ligando direto no polo positivo (+) da bateria.

PROGRAMAÇÃO
Após a instalação do módulo será necessário a programação dos vidros elétricos para o 
funcionamento do antiesmagamento e automatização dos vidros. Siga os passos abaixo para 
realizar a programação, sempre 2 vidros de cada vez.
Obs: Sempre os vidros dianteiros primeiro e depois os traseiros. Programação deve ser feita 
com o módulo instalado. Obrigatório a ligação do fio VD -  interruptor de porta.

Etapa 1
1-Porta do motorista ABERTA.
2-Ignição LIGADA.
3-Com os vidros FECHADOS, pressione simultaneamente os dois botões no sentido SUBIDA 
até os vidros começarem a descer.
4-Apos começar a descer o vidro , SOLTE, os botões dianteiros e aguarde finalizar a 
programação, os vidros vão descer, subir e descer (1 VIDRO DE CADA VEZ) finalizando com os 
vidros abertos.
5-Finalizado programação dos vidros dianteiros, realize os passos a cima nos botões dos vidros 
traseiros.

Etapa 2 (Realizar se o veículo tiver chave original com sistema Keyless)
6-Realizado a programação de vidros da etapa 1
7-Após a programação DESLIGUE a ignição e FECHE a porta.
8-ATIVE o alarme, vidros iram subir e permanecer fechados.
9-Acione o DESARMA do controle original do veículo por 3 vezes.
10-Vidros iram descer e permanecer aberto.


