
 

Instalação 
 
Fixar o R4D em um local onde fique protegido de água e poeira 
Instale o R4D em 2 ou 4 vidros elétricos conforme os diagramas abaixo. 
Caso o motor tenha ativação com sinal positivo, instale o respectivo fio Vermelho/Branco no positivo. 
Caso o motor tenha ativação com sinal negativo, instale o respectivo fio Vermelho/Branco no negativo. Para esta 
configuração é obrigatório a instalação do rele de temporização abaixo. 
Instale os demais fios conforme os diagramas no verso 
Configure o módulo de acordo com as preferências do cliente 
Após a instalação ligue a ignição e efetue testes nos vidros automatizados. 
 

Relê de temporização 

 
 
Para veículos com relê original, ligue os fios Azul (ignição) e Branco (temporizador) conforme figura abaixo: 

 
 

Alterações na programação original 
Original de fábrica: Fechamento e operação semi-inteligente de 4 vidros elétricos via alarme. Função um toque para 
subida de vidros elétricos  
 

Configuração 1 
Operação Inteligente de 2 Vidros elétricos 
 
Entre no modo programação- Porta aberta (fio verde no terra) e ignição ligada (fio azul no  +12V). 
Execute a programação – Ligue o fio de fechamento automático via alarme (Verde/preto) ao terra por 30 segundos. 
Aguarde a confirmação- Após aproximadamente 30 segundos os vidros se movimentam rapidamente e as luzes dos 
botões piscam 
 
Configuração 2 
Desativação da função um toque na subida 
 
Entre no modo programação – Porta aberta (fio verde) no terra e ignição ligada (fio azul) no + 12V. 
Entre no modo subida automática- pressione o botão de comando do vidro elétrico esquerdo para subir. 
Execute a programação- Durante a subida do vidro elétrico encoste o fio de fechamento automático via alarme 
(verde/preto) no terra. 
Aguarde a confirmação- Ao encostar o fio de fechamento automático via alarme (verde/preto) no terra o vidro pára 
instantaneamente de fechar. 
 
*Para retornar a programação original repita os passos da configuração 1 
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Sistemas para automação de vidros elétricos 
 

Manual de Instalação 
 

Caracteristicas  
 
� Abertura / fechamento simultâneo de 2 vidros elétricos ou fechamento sequencial de 4 vidros 

elétricos via alarme 
� Subida/Descida do vidro com um toque no botão para 2 vidros ou subida com um toque no botão 

para 4 vidros. 
� Para segurança permite a interrupção do movimento automático com um toque no botão em 

qualquer sentido. 
� Alívio de pressão interna (para configuração em 2 vidros) 
� Saida temporizada em 60s com instalação de rele auxiliar 
� Compatível com alarmes que possuam saída negativa (travamento ou comando para acionamento 

de vidros elétricos) 
� Opera com botões de alta corrente 
� Funções programaveis sem uso de jumpers 
� Configurável para descanso de botões negativo ou positivo. 

Para descanso misto utilizar  2 módulos  R2D. 
 

Suporte Técnico 
(11) 55 23 99 48 

www.thtpro.com.br 
sac@thtpro.com.br 

 

Garantia do Produto: 
 
Os Módulos Automatizadores de vidros R4D são garantidos por 2 anos a partir da data de compra 
pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do 
módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia.  A garantia perde a validade quando o 
produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, 
danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, 
produtos de limpeza, etc. 
A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do 
veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual. 

 ATENÇÃO! 
Este produto não possui função antiesmagamento, o usuário deverá tomar as medidas de 
segurança durante a utilização. 
 
Loja: ____________________________________________________________ 
Comprador: _______________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________ 
Data:__________________________Nota fiscal:_________________________ 
 
 

Carimbo e Assinatura do vendedor 
  

 

Diagrama de instalação do R4D em 4 vidros elétricos 
 
 

 
 

Configuração do tipo de botões 
 

• Para o motor que sobe/desce o vidro com positivo (+12V), ligue o fio Vermelho / Branco no positivo 12V. 
• Para o motor que sobe/desce o vidro com negativo, ligue o fio Vermelho / Branco no negativo. 
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Diagrama de instalação do R4D em 2 vidros elétricos 
 

 
 

 
 

Configuração do tipo de botões 
 

• Para o motor que sobe/desce o vidro com positivo (+12V), ligue o fio Vermelho / Branco no positivo 12V. 
• Para o motor que sobe/desce o vidro com negativo, ligue o fio Vermelho / Branco no negativo. 
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