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Este módulo destina-se ao fecho dos vidros da frente da viatura.
VD-210Para o fecho dos vidros de trás, usar um módulo .

Programação do sistema automático do vidro do condutor:
Ligar a chave de ignição.

Primir o botão para subir o vidro até este fechar completamente, mantendo
pressionado o interruptor por mais 4 segundos.

Para abrir ou fechar o vidro do condutor em modo AUTOMÁTICO, dar um toque
breve (impulso), no interruptor, no sentido desejado.
Para parar o vidro, primir de novo o interruptor.

Por razões de segurança, no fecho por telecomando, o movimento dos vidros é
interrompido, automáticamente, ao encontrar qualquer obstáculo que impeça o seu
normal funcionamento.

Modo automático:

VDQ- 500
Módulo para fecho de vidros, específico NISSAN

Nota:
Com a aplicação deste módulo, o automatismo do vidro do condutor fica alterado,
em relação ao funcionamento original (ver Modo automático).
O fabricante declina qualquer responsabilidade sobre tal situação.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA: O módulo NÃO DEVE ESTAR INSERIDO na ficha durante as ligações.

Vidros da frente - VDQ-500

Todas as ligações, são efectuadas junto à ficha do interruptor dos vidros, na porta
do condutor, com excepção do fio branco (fio de comando) que liga ao alarme.
NOTA: Configurar o módulo para comando + / - , de acordo com o alarme.

O módulo poderá ser instalado no interior da porta, tomando as devidas
precauções contra possiveis entradas de água.

Fazer todas as ligações de acordo com o esquema respectivo.

Depois de executar todas as ligações, ligar o módulo na ficha da cablagem,
aguardar 5 seg. e verificar o funcionamento.
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Vidros de trás - VD-210

As ligações para os vidros de trás, são efectuadas na cablagem que sai da porta do
condutor,

Ter em atenção que a seguir à ficha de junção, os fios que vão para os vidros de
trás, têm a mesmas cores.
Uma vez que as cores são repetidas, deve identificar e separar os fios do vidro
Trás/esq e Trás/dir, com auxilio de um busca pólos.

O módulo tem 2 canais, separados, um para cada vidro. Nunca misturar os fios de
um canal com os do outro.

O módulo poderá ser instalado na ilharga ou embaladeira, do lado do condutor.

a seguir à ficha de junção de 6 vias (B110), com excepção do fio branco
que vai ligar ao fio extra (branco) do módulo dos vidros da frente (VDQ-500).

Fazer as ligações de acordo com o esquema.

Depois de executar todas as ligações, ligar o módulo na ficha da cablagem, e
realizar o teste de verificação (muito importante).

TESTE DE VERIFICAÇÃO

2 - Desligar a ficha de 16 vias, do interruptor dos vidros.

3 - Dar um impulso de massa no fio branco (fio de comando) do VD-210, e
verificar se o vidro fecha.
No caso do vidro não fechar completamente, verificar se o cavaleiro se
encontra em R (Reforçado) e lubrificar a calha.
No caso extremo do vidro ainda não fechar, remover o cavaleiro de R.

5 - Por fim, ligar a ficha de 16 vias ao interruptor dos vidros, e verificar o
funcionamento completo do sistema.

1 - Abrir um dos vidros de trás, mantendo o outro fechado.

4 - Repetir a operação para o outro vidro.


