
1. Retire a forração de porta
2. Retire a película protetora da porta, cuidado 
para não danificá-la 
3. Retire a fechadura da porta 

 
 

TERMO DE GARANTIA 
 
O kit Lock-up possui garantia de 30 meses contra 
eventuais defeitos de fabricação ou nos 
componentes do produto. O conserto ou a 
substituição do produto não prorroga o prazo de 
garantia. A garantia perde o vigor quando o 
produto ou seus componentes forem violados, 
manuseados, instalados de forma incorreta ou uso 
fora das especificações.  
A Lock-up não se responsabiliza por furtos aos 
veículos. 
O termo de garantia deve ser preenchido e 
enviado junto ao produto caso haja necessidade 
de substituição ou conserto.  
Cód:...........................Data da venda:...../...../..... 
Comprador:........................................................ 
End:.................................................................. 
Cidade:.............................................................. 
Marca do veículo:.................. Modelo:................. 
Ano:.......... Nota fiscal:...................................... 
Revendedor:......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Localize no kit a trava correspondente à fechadura 
8. Introduza o gancho da haste no último furo da 
alavanca 
ATENÇÃO: PARA GARANTIR O PERFEITO 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, A HASTE 
DEVERÁ SER ENCAIXADA NO TERCEIRO FURO 
DA ALAVANCA, COMO MOSTRA A FOTO ACIMA 

 
 
  
 5. Localize no kit a haste (as hastes são iguais para 

todas as portas) e introduza no furo (foto de cima) 
6. Introduza a haste original da fechadura no furo da 
haste da trava e encaixe o conjunto na alavanca da 
fechadura (foto de baixo) 

4. Com auxilio de uma furadeira, faça um furo de 
8,00 mm de diâmetro no local indicado na foto 
acima com seta. Este furo é para passar a haste 
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 11. Repita a operação para as outras portas 

12. Passe o chicote elétrico sob o painel do carro 
mantendo a central de comando próxima à caixa de 
fusíveis. 
13. Conecte o chicote nas travas seguindo a 
configuração das fotos acima 
14. Recoloque a fechadura em seu local original 
observando a fixação nas hastes das maçanetas originais 
15. Ligue os fios de alimentação da seguinte forma: 

Vermelho – 12V positivo 
Marrom – 12V negativo (Terra) 
Azul – Sinal trava do alarme 
Branco – Sinal destrava do alarme 

16. Teste o sistema 
17. Verifique se todas as peças estão devidamente 
fixadas em seus locais originais 
18. Recoloque a película protetora e a forração de porta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Fixe a trava na fechadura conforme foto acima 

utilizando os parafusos originais da fechadura 
10. Recoloque a fechadura na porta 

 


