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MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO

Para sua segurança, leia este manual atentamente antes da instalação e utilização
do produto.

Tensão: 12V DC
Tensão de trabalho: 10.8V ~ 15V DC

 -15°C ~ 45°CTemperatura operacional:
Amperagem: 0 ~ 6A
RPM: 110 ~ 150
Umidade suportada: 90%
Sistema de proteção: 6MP-A5/00811
Range de frequência: 30Hz ~ 30KHz
Ruído: <30dB
Configuração: 8 dentes

2. Especificações técnicas
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1. Conteúdo da embalagem

* 1    x motor de vidro elétrico para o lado direito ou esquerdo do veículo. Na embalagem,
vem descrita a especificação do lado a que se destina o produto adquirido.

- Antes de instalar, certifique-se de que o veículo esteja desligado;
- Não inverta a polaridade;
- A instalação deve ser feita por um profissional capacitado;
- Não faça adaptações. Isso pode danificar o motor;
- Não abra ou tente reparar o produto - pode implicar a perda da garantia;
- Item de reposição;
- Mais informações no site <codeautomotive.store>

- Verificar se o modelo do elevador é compatível com o motor aplicado;
- Avaliar se há encaixes compatíveis;
- Não alterar a posição do motor em relação ao elevador;
- Certifique se o motor está bem preso ao elevador, pois, caso não esteja, pode haver
  problemas na instalação;
- Verifique se o elevador e a canaleta estão devidamente lubrificados e alinhados;
- Avaliar se a tensão que está chegando no motor está dentro do range de operação,
  que é 10.8V~15V DC;
- Avaliar se o elevador está bem preso na porta do veículo, pois a má fixação pode ocasionar
  a subida irregular do vidro, forçando, assim, o motor, o que pode sobrecarregá-lo;
- Verificar as condições do elevador (cabo de aço, roldana...). 

3. Procedimentos para a instalação

- Só efetue este passo se você for um profissional capacitado;
- Desligue o veículo;
- Retire o forro de porta com cuidado. Examine o mecanismo se há algum dano óbvio e
  certifique-se de que não há nada que possa fazer com ele emperre;
- Em caso de mecanismos gastos, substitua-os por novos e lubrifique as engrenagens para
  uma excelente performance;
- Solte o vidro do elevador e fixe-o no alto, na posição de fechado para mantê-lo fora do
  caminho;
- Descrave o elevador por completo com cuidado e desligue os fios do motor;
- Após a instalação, lubrifique as canaletas para não forçar o elevador, garantindo, portanto, a
  qualidade do motor.

4. Instalação

OBS: APÓS A COLOCAÇÃO DO MOTOR NO ELEVADOR, CERTIFIQUE-SE DE QUE O
MOTOR ESTEJA BEM PRESO NO ELEVADOR, POIS ISSO PODE GERAR PROBLEMAS
NO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO.

- Não ligar em tensões acima de 12V DC;
- Não reparar o motor, pois isso pode interferir na garantia do produto;
- Não abrir o motor ou alterar suas configurações, tais como recondicionar.
  Essas ações podem ocasionar a perda da garantia e prejudicar a proteção elétrica
  do produto.

5. Precauções

6.  Resolução de problemas

Problema Solução

Troquei o motor, mas ele não funciona

O vidro está subindo devagar
e desalinhado

Não consigo adaptar o motor
no elevador

Posso utilizar no caminhão?

1. Verifique se o motor está ligado;
2. Verifique se está chegando tensão
    até o motor;
3. Verifique se queimou o fusível de proteção.

Verifique se o vidro está bem fixado no
elevador e se as canaletas estão lubrificadas.

Observe:
1. Se a quantidade de dentes na roldana são
    compatíveis;
2. Se a posição dos parafusos está correta;
3. Em casos de cremalheiras, verificar se são
    compatíveis.

Sim, desde que o caminhão seja 12V DC.

DIREITO ESQUERDO

OBS: A UTILIZAÇÃO DESTE ITEM EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E DE
RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA
MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.



Termo de conformidade

Declaração de conformidade aplicável para países da UE.

Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o 
seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos 
com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de
coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual 
efetuou a compra O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do 
usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso 
alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

 A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à 
reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para 
evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem 
dos materiais que compõem o produto.  O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de 
alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for
transformado ou modificado sua autorização.

Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

A Code declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da
CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS 
(2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com 
a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 / 
EN 1494:2000 + A1:2008.
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