GUIA DE INSTALAÇÃO
Esquema Elétrico

INSTALAÇÃO
Ligue os fios conforme esquema elétrico, deixando o fio vermelho por último.

ESQUEMAS DE BLOQUEIO
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Função do jumper (aviso de bloqueio pelo LED):
Posição 2 e 3: pisca o LED avisando que ocorrerá o bloqueio
Posição 1 e 2: o LED não pisca, mas ocorrerá bloqueio.
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Sr. Instalador, mostrar ao usuário a localização
dos portafusíveis conjugados e explicar a sua
função de chave geral

*CERTIFICADO DE GARANTIA
O Bloqueador TOPPO é garantido por 1 ano contra eventuais defeitos de fabricação.
Esta garantia não é prorrogada após conserto ou substituição de todo ou parte do produto
realizado pela SKEI Projetos e Serviços de Automações Industriais Ltda. Em caso de
defeito procure o revendedor onde o produto foi adquirido e instalado apresentando este
certificado. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador.
A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas ou
quando este Certificado de Garantia ou o número de série do produto forem rasurados.
Esta garantia não cobre os danos causados por instalação ou manuseio incorretos, uso fora
das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.
A SKEI e seus revendedores não se responsabilizam em nenhuma hipótese pela ocorrência
de furtos dentro ou fora do veículo ou furto do próprio veículo.
A SKEI não se responsabiliza por danos causados aos componentes do veículo ocasionados
por instalação incorreta.
A SKEI fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. A finalidade do
produto é dificultar o roubo e furto, não garante a proteção total nem a recuperação dos
bens subtraídos, cabendo, para este fim, ao usuário decidir sobre a contratação de seguro.
Em caso de defeito, preencha o quadro abaixo e procure o revendedor onde o produto foi adquirido
e instalado.
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ATIVAÇÃO
O bloqueador é ativado automaticamente
quando abre a porta do veículo. O LED
começa a piscar por 1 minuto avisando
que o bloqueio vai ser ativado. Após esse 1
minuto, ocorre o bloqueio e o LED apaga.

OBS.:

O LED é configurado para piscar
ou não durante o aviso de bloqueio.
Consulte o instalador para configuração

DESATIVAÇÃO
Para desativar o bloqueio, basta pressionar
o botão reset. A desativação é feita
mesmo durante o período de aviso de 1
minuto.

DESINSTALAÇÃO DO BLOQUEADOR
Produto:

TP-25

Nº Série:
Comprador (Nome):
Endereço:
Cidade:

Estado:

Loja (Nome):
Modelo e ano do veículo:
Nota Fiscal Nº:
Data da instalação:

Em caso de algum problema no
bloqueador, retire o fusível do porta fusível
de fios vermelhos e coloque no porta
fusível de fios amarelos. Assim o
bloqueador fica desinstalado. Procure o
instalador para resolver o problema.
Nota: Pedir ao instalador mostrar a
localização desses porta fusíveis na
instalação.
IMPORTANTE !

SKEI Projetos e Serviços de Automações Industriais Ltda
Rua Pandiá Calógeras, 78 CEP: 82900-000 Curitiba PR
CNPJ 85.513.786/0001-01
Telefone: (41) 3266-6680 SAC 0800 643-6680 Site: www.toppoalarmes.com.br
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OBS: Ao fazer o bloqueio do motor de partida, o bloqueador
funciona somente como anti-furto.

Verificar regularmente o funcionamento
do bloqueador. Em caso de falha, procurar
imediatamente o instalador.

BLOQUEADOR TP-25

Verde

vermelho

GUIA DO USUÁRIO

vermelho

{

PORTAS FUSÍVEIS CONJUGADOS
Para desligar o bloqueador, mude o fusível
para o porta fusível de fios amarelos.
(Não coloque 2 fusíveis)

Jumper

