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TERMO DE GARANTIA

SAFE 911 Plus

Você acaba de adquirir um produto New System, garantido por 12 meses, incluídos os três meses
assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor a contar da data da compra e com o certificado de
garantia devidamente preenchido.
Este equipamento instalado e usado nos padrões deste manual ajudará na proteção de seu veículo.
A garantia do produto é contra defeitos de: projeto, fabricação e componentes defeituosos.
No caso de transferência de propriedade do equipamento, a nota fiscal de compra terá que ser
anexada ao certificado de garantia; o prazo da garantia não se altera.
A garantia fica invalidada quando: o equipamento for violado, inadequadamente instalado, infiltração
de água, ações da natureza, acidentes, quedas e mau uso.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. As soluções
constantes neste termo são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. A empresa não se responsabiliza
por roubos ou furtos ou quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive lucro cessante, especiais,
incidentais ou conseqüências seja com base em contrato, ato ilícito, prejuízo ou outro evento.

CARACTERÍSTICAS:
! Sinalização liga/desliga via bip e/ou seta
! Eliminação total ou momentânea do bip liga/desliga

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tensão de operação: + 12 Vcc
Relê de Setas:
10 A
Sirene dedicada:
não ligar em 12V
Sirene 12v
300mA
Relê de Bloqueio:
10 A
Saídas Auxiliares:
100mA
Trava e destrava:
100mA
Saída som:
200mA

! Bloqueio do motor de partida

!
!
!
!
!
!
!
!

! Travamento das portas com sinal negativo
! Proteção de portas, capô e porta-malas
! Saída auxiliar para módulo levanta vidros e vários
! Funções dedicadas para linha VW Gol G5, Gol G6 e UP
! Funções dedicadas para Fiat Família Palio, Uno 2015 e Mobi
! Função pânico-localizador
! Função Presença

CONTROLE REMOTO:
Alimentação:

! Aviso de portas abertas ao ativar o alarme

!
!
!
!

! Aviso de lanterna ligada
! Rearme automático

CERTIFICADO DE GARANTIA

! Travamento de portas ao ligar o veículo

Nome do comprador:

! Proteção do interior do veículo por ultrassom

End.:

! Eliminação momentânea do ultrassom por controle remoto

Cidade:

UF:

Veículo:

Modelo:

Data da Venda:

/

/

Ano:

Modelo:

! Antiassalto inteligente
! Relatório através do led

Defeito apresentado:
Revendedor:

! Programa saída sirene 12v

Nota Fiscal N.º:

5-RELATÓRIO POR LED
LED

ACOMPANHA O KIT:
Módulo central
2 Controles remotos
Chicote para instalação
Sirene dedicada
Conjunto do sensor de ultrassom
Manual de instruções

! Saída positiva para controle do som

N.º de Série:

CAUSA DO ÚLTIMO DISPARO

2 piscadas

Sensor de ultrassom

3 piscadas

Interruptor de porta, capô ou porta-malas

4 piscadas

Acionamento da ignição

bateria de Lithium
3V (Cód. CR2032)
433,92 MHz
15 metros típicos

!
!
!
!
!
!

! 2ª saída auxiliar (descida de vidros ou abertura de porta-malas)

CEP:

Freqüência:
Alcance:

6-INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE ULTRASSOM

O alarme Safe 911P memoriza sempre a causa de
disparo da sirene.
Para saber qual foi a causa do último disparo
desabilite o alarme – Item 2.1. Após desabilitado ligue a
ignição. O led indicará a causa do último disparo
conforme tabela ao lado.

É importante para o bom funcionamento do ultrassom
que os sensores sejam fixados na parte superior do párabrisa (10cm abaixo), orientados para o centro do vidro
traseiro livre de obstaculos. Recomendamos bastante
cuidado no manuseio dos sensores bem como dos fios
para evitar danos irreparáveis.

10cm

10cm

Com Led

Sem Led

6.1-AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO ULTRASSOM

7-FUNÇÃO CONTROLE PRESENÇA

VEÍCULO PEQUENO:
JUMPER ENTRE 3 E 4

JUMPER

1 2 3 4

VEÍCULO MÉDIO:
JUMPER ENTRE 1 E 2

JUMPER

VEÍCULO GRANDE:
SEM JUMPER

1 2 3 4

Nota: a função de presença fica desabilitada, para habilitar
novamente ligue o controle de presença próximo ao veículo, uma
piscada na seta confirma a função.
OBS : O controle de presença tem que estar gravado no alarme.

TX-PR

1 2 3 4

Desligando o controle de presença:
Pressionando o botão do controle por 2 segundos, desliga o
controle de presença, 2 piscadas no led do controle informa a
função, utilize esta função para testar o sistema de presença.
OBS: A função presença do alarme não desativa desligando o
controle de presença.
Para desativar a função presença do alarme desligue o controle de
presença e desabilite o alarme através da chave prog. Item 2.1 para
desativar o alarme e ative novamente item 2.2.

Botão liga
desliga

JUMPER

Funcionamento do controle:
Pressionando o controle por 1 segundo, liga o controle, uma
piscada no led do controle confirma a função, o alarme detecta o
controle e informa com uma piscada nas setas que a função
presença esta em funcionamento.

1 2 3 4

Funcionamento do alarme:
Após gravar o controle presença, ligue o controle de presença
próximo ao alarme, por uma única vez, a função fica ativada.
Após ligar o veículo, caso o controle de presença não esteja ao
alcance da central (raio de 15 metros), o alarme entra em modo de
antiassalto, desligando o som do veiculo e piscando rápido o led do
sensor, passado mais um tempo a sirene entra em disparo e o
bloqueio se inicia, basta aproximar o controle de presença para
desativar o disparo e desbloquear o veiculo.
Nota: O fio de interruptor de portas tem que estar ligado, para que a
função presença funcione.

PICK UP:
JUMPER ENTRE 2 E 3

Para visualizar a sensibilidade do ultrassom desative o alarme através do controle remoto e faça movimentos
dentro do veículo, o led sinaliza os movimentos. Após ligar a ignição o led pára de sinalizar.

8-LIGAÇÃO DA SAÍDA PARA CONTROLE DE SOM
Para utilizar a função controle de som, ligar o
fio roxo ao fio de acessórios do aparelho de
som, desde que o consumo máximo não
ultrapasse 200mA, neste caso deverá ser
utilizado um relê auxiliar, conforme item 6.1.
Esta função permite que seja desligado o
aparelho de som ao ativar o alarme.

O aparelho de som será ligado ao desativar o
alarme e abrir a porta ou ligar a ignição do
veículo. Um sistema de segurança fará com que
o som seja desligado 30 minutos após o
desligamento da ignição. Caso você não queira
que o som desligue após os 30 minutos, ligue e
desligue a ignição em menos de 2 segundos.

8.1-LIGAÇÃO DO RELÊ P/ CONTROLE DO SOM
Saída equipamento de som

87
86

87a
30

Saída do alarme (Fio Roxo)

Saída NF (Não usar)

85
+ 12V

2-PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES PELA CHAVE PROG

1-FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO
E FUNCIONAMENTO DO ALARME

Ligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (2 segundos) até a sirene
emitir 2 bips curto indicando que o alarme foi desabilitado (utilize este recurso
caso perca o controle remoto ou controle presença).

2.1-Desabilitar o alarme

1.1 - PRIMEIRO BOTÃO
ATIVAR O ALARME COM BIP E SETAS:
Pressione o 1° Botão, Um bip e uma piscada nas
setas confirmam a função.

2º

1º

Atenção: Se ao ativar o alarme, a sirene emitir 3 bips,
uma das portas ou o capô está aberto. Neste caso a
proteção será só pelo ultrassom e ignição.

3º

2.3-Gravar um novo
controle convencional
ou presença (TX-PR)

4º

1.2 - SEGUNDO BOTÃO
DESATIVAR O ALARME COM BIP E SETAS
Pressione o 2° Botão, duas piscadas nas setas
confirmam a função

O alarme poderá comandar
vidros e travas elétricas
se o veículo possuir o sistema.

DESATIVAR O ALARME SEM BIP
Pressione o 3° Botão, em seguida pressione o 2°
botão. Duas piscadas nas setas confirmam a
função.
Atenção: Se a sirene emitir 4 bips ao desativar o
alarme, indica que o alarme disparou enquanto
estava armado.
ALARME DESATIVADO (LUZ DE CORTESIA EXTERNA)
Pressione o 2° Botão por 2 segundos, as setas
acendem por 15 segundos, para cancelar pressione
o 1° botão ou ligue a ignição do veículo. Função não
disponível para o controle canivete.
1.3 - TERCEIRO BOTÃO (IGNIÇÃO DESLIGADA)
DESCIDA DE VIDROS OU ABERTURA DE PORTA-MALAS
Com o alarme desativado pressione o Terceiro
Botão por 2 segundos. Ativa a abertura dos vidros*
ou do porta-malas**.
*
Necessário módulo para vidros específico
instalado.
** Necessário trava elétrica de porta-malas
instalado.
1.4 - ATIVANDO O ALARME E INIBINDO O ULTRASSOM
Pressione o 1° Botão para ativar o alarme (a sirene
emite 1 bip), em seguida pressione e segure o 3°
Botão até a sirene emitir mais um bip. Nesta
condição o alarme atuará somente na abertura das
portas e bloqueio do motor.

Nota: O Terceiro Botão deve ser pressionado
antes de 30 segundos, isto é, enquanto o led
estiver aceso fixo.
1.5 - QUARTO BOTÃO (ALARME ATIVADO)
ALERTA LUMINOSO
Pressione e solte o 4° Botão do Controle , as
setas piscarão por 30 segundos. Para cancelar a
função pressione e solte novamente o 4° Botão.

Ligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (2 segundos) até a sirene
emitir 1 bip curto indicando que o alarme foi habilitado. A Função presença volta
desligada, para ativar a função presença ligue o controle presença próximo ao
alarme.
Ligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (6 segundos) até a sirene
emitir 3 bips curto. Ao soltar o botão AS SETAS ACENDEM. Pressione o Primeiro
e Segundo Botão do controle remoto juntos (controle convencional) ou ligue o
controle presença . Um bip longo confirma a função.

2.2-Habilitar o alarme

ATIVAR O ALARME SEM BIP
Pressione o 3° Botão, em seguida pressione o 1°
Botão. Uma piscada nas setas confirmam a função.

1.6 - ATIVANDO O PÂNICO-LOCALIZADOR
(ALARME ATIVADO)
Pressione e segure por 2 segundos o 4° Botão, o
alarme entrará em disparo de alerta ou
localização.
O disparo será interrompido em 15 segundos ou
pressionando novamente o 4° Botão.

2.4-Desabilitar o bip

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (1 segundo)
até a sirene emitir 2 bips curto indicando que a função BIP foi desabilitada.

2.5-Habilitar o bip

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (1 segundo)
até a sirene emitir 1 bip curto indicando que a função BIP foi habilitada.

2.6-Desabilitar a função
autolock

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (6 segundos)
até sirene emitir 4 bips curto indicando que a função autolock foi desabilitada

2.7-Habilitar a função autolock

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (6 segundos)
até a sirene emitir 3 bips curto indicando que a função autolock foi habilitada.

2.8-Habilitar a função
antiassalto

Ligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (30 segundos) até a
sirene emitir 5 bips curto indicando que a função antiassalto foi habilitada.

2.9-Desabilitar a função
antiassalto

Ligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (30 segundos) até a
sirene emitir 6 bips curto indicando que a função antiassalto foi desabilitada.

2.10-Habilitar a função rearme

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (20 segundos)
até a sirene emitir 1 bip curto indicando que a função rearme foi habilitada.

2.11-Desabilitar a função rearme

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (20 segundos)
até a sirene emitir 2 bips curto indicando que a função rearme foi desabilitada.

2.12-Habilitar função porta +

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (10 segundos)
até a sirene emitir 2 bips longo indicando que a função Porta + foi Habilitada.

2.13-Habilitar função aviso de
lanterna ligada

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (10 segundos)
até a sirene emitir 1 bips longo indicando que a função Lanterna foi Habilitada.

2.12-Habilitar saída vidros
Fiat/Convencional

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (30 segundos)
até a sirene emitir 2 bips longo indicando que a função foi habilitada.

Nota: Esta função não ativa ou desativa o alarme.
1.7 - ATIVANDO O ANTIASSALTO
Com a ignição ligada, pressione qualquer um dos
Botões (uma piscada de 3 segundos nas setas é a
confirmação). Após 30 segundos, o Led piscará
rápido e o som será desligado e após mais 30
segundos a sirene dispara e após mais 20
segundos inicia o bloqueio inteligente.
Nota 1: Se houver acionamento acidental,
qualquer um dos Botões desativam a função
(dois bips confirmam), desde que a ignição esteja
desligada ou que a sirene já tenha entrado em
disparo.

2.13-Habilitar Saída vidros Gol G5 Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (35 segundos)
até a sirene emitir 3 bips longo indicando que a função foi habilitada.

Nota 2: Para o bloqueio é necessário que o cliente
autorize o instalador a habilitar o antiassalto - Item
2.8.
OBS: Se a função presença estiver Habilitada, a
função antiassalto fica desativada
automaticamente.
1.8 - REARME AUTOMÁTICO
Caso o alarme seja desativado acidentalmente e
nenhuma porta for aberta ou o ultrassom não
detectar violação, o alarme rearmará
automaticamente após 30 segundos.

2.14-Habilitar saída Gol G6 e UP

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (40 segundos)
até a sirene emitir 4 bips longo indicando que a função foi habilitada

2.15-Habilitar saída vidros
Uno 2015 e Mobi

Ligue e desligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (50 segundos)
até a sirene emitir 5 bips longo indicando que a função foi habilitada.

2.16-Retornar à configuração
padrão de fábrica

Ligue a ignição e em seguida pressione a chave PROG (40 segundos) até emitir
um bip longo.

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA: Bip, Rearme, Saída Fiat/Convencional, Autolock e lanterna Habilitadas
Antiassalto, saída vidros Gol G5, Gol G6/UP, uno 2015 e Porta + Desabilitadas

ATENÇÃO : a chave PROG fica inoperante após 15 segundos sem acionamento.
Para torná-la operante ligue ou desligue a ignição.

3 - SAÍDA VIDROS FIAT / CONVÊNCIONAL
Está saída opera nos veículos da Família Palio, Idea acima de 2008, Palio novo 2012 e Punto, dispensando o uso de módulos de vidros (somente veículos com vidros inteligentes original de fábrica )
Palio e Idea: Ligar o fio Verde/Preto do alarme no fio Cinza/Amarelo fino no pino 8 da central original atrás do porta-luvas (em alguns veículos este fio também é encontrado no chicote do alarme original ).
Palio Novo 2012 / Grand Siena : Ligar o fio Verde/Preto do alarme no fio Preto/Vermelho fino localizado na central de vidros atrás do Porta luvas;
Punto / Linea: Ligar o fio Verde/Preto do alarme no fio Preto/Vermelho fino no pino 4 da central localizada atrás da caixa de fusíveis (este fio também é encontrado na coluna esquerda, chicote que vai para caixa de fusíveis)

3.1- SAÍDA VIDROS E TRAVAMENTO GOL G5
Importante: A Central original dos vidros deve ser com fabricação a partir de fevereiro de 2009.
Ligação:
Ligar o fio Verde/Preto do alarme (fechamentos de vidros), no pino 5 do conector de 23 vias da central de vidros elétricos original, localizado acima do pedal de freio.( O pino 5 está vazio).
Não ligar os fios Amarelo/Vermelho (trava) e Amarelo/Preto (Destrava) do alarme.

3.2 - PROGRAMAÇÃO GOL G6 travamento + subida dos vidros e UP (sinalização visual)
Fechamento dos vidros + travamento Gol G6-- Ligar o fio Verde/Preto do alarme no fio Marrom/Vermelho fino, localizado no pino 36 da central original que está acima da caixa de fusíveis. Para destravar, ligar o fio Amarelo/Preto do
alarme usando o resistor de 180R no mesmo fio Marrom/Vermelho fino. (não ligar o fio trava do alarme Amarelo/Vermelho).
Travamento UP -- Ligar o fio Amarelo/Vermelho do alarme no fio Cinza/Preto fino, pegar este fio na sanfona entre a porta do motorista e a coluna. Para destravar, ligar o fio Amarelo/Preto do alarme usando o resistor de 180R no mesmo
fio Cinza/Preto fino.
OBS: Nesta programação o alarme desabilita a função luminosa (setas) para ativar e desativar, a central do veículo sinalizará luminosamente quando receber os comando de trava e destravada do alarme, mesmo assim é necessário ligar
os fios Preto/Verde das setas para que em caso de violação as mesmas pisquem.

3.3 - SAÍDA VIDROS UNO 2015 E MOBI
Efetuando essa programação o alarme opera com saída para fechamento dos vidros no Novo Uno 2015 (Botões dos vidros elétricos nas portas).
Neste caso ligar o fio Verde/Preto do alarme no pino 6 do conector branco pré-disposto para alarme original fio Marrom/Verde, este conector se encontra abaixo da coluna de direção.

4-ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Esquerdo

11

Ajuste da Sensibilidade
do Ultrassom - Item 6.1

SD-11

N

Ultrassom

Sirene Dedicada,
não ligar em +12V.
Caso queira usar uma
sirene 12v colocar o JP2

NEW

SYSTEM
Car Alarms

Abrir
Porta-malas
Subida
de Vidro

PRETO

Saída positiva para
Controle do Som
Item 8

TERRA

MOTOR DE PARTIDA

Atenção:
Ignição

Chave Prog.
N

Atenção:
Sirene Dedicada,
não ligar em +12V.
Caso queira usar uma
sirene 12v colocar o JP2

Atenção:

Jp2

1 2 3 4

Ultrassom
Com Led

+

9

Direito

É obrigatório a ligação do fio
de interruptor de portas para que
função presença funcione.

Porta Negativa

Bloqueio
do Motor
de Partida

VERDE

Capô/Porta-Malas

lanterna
ou
Porta +
VERDE
TERRA

VERDE
AZUL

ROXO
PRETO
PRETO
PRETO

PRETO/AMARELO

ou
Descida
de Vidro

VERDE

Saída Sinal
Negativo Destrava

Seta Esquerda

Seta Direita

+12volts
Bateria

Saída Sinal
Negativo Trava

VERDE/VERMELHO
AMARELO / PRETO
AMARELO / VERMELHO

CINZA

VERDE / PRETO
PRETO/VERDE
VERMELHO

PRETO/VERDE

