
CERTIFICADO DE GARANTIA

REV. A

TOYOTA
- Yaris

Com os Quatro (4) Vidros Automatizados

Com Função Rebatimento dos Espelhos Retrovisores 

MLV-45 TY23

*A FKS garante este produto, , 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. Em caso de dúvida, contate o revendedor ou ligue para a 

FKS.

ou componentes deste

SUPORTE TÉCNICO (Horários - Exceto Feriados)

- Segunda a sexta-feira: 8:00 as 18:00 horas

- Sábado: 8:00 as 12:00 horas

- E-mail: sac@fks.com.br

- Telefone Fixo: (51) 3464-2400

- Ramais: 410, 411, 412, 413

- Vivo: (51) 99833-4922

Dicas de instalação

Utilize uma espátula para 
abrir a parte plástica do 

descansa braço. 
E após retire a forração 

da porta.

Parafusos do Yaris

Retirar os parafusos 
indicados e utilize 
uma espátula para 

remover a 
forração da porta.

Im
a
g
e
n
 m

e
ra

m
e
n
te

 i
lu

s
tr

a
ti
v
a
.

ATENÇÃO
Antes de iniciar a instalação,
desconecte o cabo negativo

da bateria do veículo.

Localização do fio de setas do veículo

FERRAMENTAS PARA AUXILIO:
- Multímetro;
- Conectores de derivação
- Ferro de solda;
- Espuma anti-ruído;
- Espátulas;
- Chave para Parafusos;
- Alicates.

No conector do retrovisor (dianteiro esquerdo), localize o fio 

Rosa (setas).

Este fio deve ser ligado ao fio AMARELO/CINZA do chicote do 

MLV45 TY23.

Retire os dois (2) parafusos do local indicado e 

após retire a tampa para acesso ao conjunto de  

conectores da foto abaixo.
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12345678

910111213141516

TRAVA 
ELÉTRICA

MOTOR DO
 VIDRO

AJUSTE DE 
ESPELHO

TECLAS DOS
VIDROS

1° - Retire este conector

2°- Retire a parte frontal do conector 3°- Levante a trava do conector

4°- Pressione para baixo a 
trava do terminal

5°- Retire o terminal com o 
fio cinza

6°- Inserir o fio cinza do módulo no local vago do conector do veículo e 
encaixar o fio cinza/branco do módulo no fio que ficou solto do veículo. 

12345678

910111213141516

MLV45 TY23

Terminal 
original 

do veículo

CZ/BR
CZ



QUER SABER OUTROS PRODUTOS QUE SERVEM 

NOS VEÍCULOS DA LINHA TOYOTA ?

www.fks.com.br/simulador/

CARACTERÍSTICAS

O MLV-45 TY23 

 

- YARIS a partir de 18/18.

Com os quatro (4) vidros automatizados, sua instalação 

é pratica e sem a necessidade de cortes nos fios.

A instalação do módulo é feita na porta do motorista.

é um módulo de acionamento de vidro e 

recolhimento de espelho retrovisor.

Específico para o veículo TOYOTA:

       Para evitar acidentes, verifique antes de ativar o 

módulo, se nenhum obstáculo se encontra ao longo do 

caminho do vidro.

CUIDADOS

FUNÇÕES

Função Subir Vidro e rebatimento de espelhos

Permite o fechamento dos vidros e rebatimento dos 
espelhos retrovisores quando ativado através do chaveador 
eletrônico. Esta função não é ativada quando a ignição 
estiver ligada.

Função Descida de Vidro

Permite abertura de vidros quando pressionar o botão 
DESTRAVA do chaveador eletrônico por três (3x) vezes 
seguidas (dentro de um intervalo de tempo de 5 segundos). 

Após travar o veículo através do chaveador original, os 

espelhos retrovisores fecham.

Ao destravar o veículo os espelhos retrovisores abrem.

REBATIMENTO DOS ESPELHOS
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