
* A FKS garante este produto, ou componentes deste, exceto pilhas, contra qualquer defeito de 

fabricação pelo período de dois (2) anos.

*  A substituição ou conserto deste não muda o prazo final de garantia.

* Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos: danos causados por acidentes de 

qualquer natureza; danos causados por instalação incorreta; violação do produto por pessoas não 

autorizadas; infiltração de água ou qualquer espécie de líquido; uso fora das especificações.

* A FKS não se responsabiliza por furto do veículo ou de seus componentes, ou quaisquer 

danos incidentais ou resultantes causados por qualquer falha, ou falha alegada, do 

funcionamento inapropriado do produto. 

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ESSA GARANTIA, OU O PRODUTO POR ELA COBERTO, 

DEVE SER ENTENDIDA COMO GARANTIA OU APÓLICE DE SEGURO CONTRA PERDA OU 

ROUBO.

* Dentro do período de validade da garantia especificada, caso o produto apresente algum defeito ou 

mal funcionamento, a assistência técnica será prestada pelo fabricante, por intermédio do instalador, 

ficando sua responsabilidade restrita ao conserto ou à substituição do equipamento.

* O transporte e a embalagem do produto ficam por conta do comprador.

* Teste o sistema periodicamente, por completo.

Em caso de dúvida, contate o revendedor ou acesse nosso site.

www.fks.com.br
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MR 200

Equipamento desenvolvido para engate de reboque, resolve 

problemas relacionados a lampadas de LED (veículo). Pode ser instalado 

em qualquer veículo com reboque. 
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Equipamento desenvolvido para engate de reboque, resolve 

problemas relacionados a lampadas de LED (veículo). Pode ser instalado 
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Módulo de Interface para Reboque



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
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SINALEIRA/PLACA (+12V)

BATERÍA

FREIO (+12V)

SETA ESQUERDA (+12V) SETA DIREITA (+12V)

TOMADA DO REBOQUE

LJ (grosso) - FREIO (+12V)

MR (grosso) - SINALEIRA (+12V)

AZ (grosso) - SETA DIREITA 

LL (grosso) - SETA ESQUERDA

No veículo ligar à Lâmpada
ou LED  (sinal positivo +12v) 
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DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

LL (fino) - SETA ESQUERDA

AZ (fino) - SETA DIREITA 

MR (fino) - SINALEIRA (+12V)

LJ (fino) - FREIO (+12V)

LUZ DE RÉ

6

12

AM (grosso) - LUZ DE RÉ

AM (fino) - LUZ DE RÉ
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