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SPRINT 3F
Central inversora

Manual de instalação e configuração

AVISO: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES 
DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO COR-
RETAMENTE PARA EVITAR FERIMENTOS 
GRAVES. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER 
FEITA POR UM PROFISSIONAL.
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LEIA TODO O MANUAL ANTES DE INS-
TALAR OU OPERAR ESTE PRODUTO.
GUARDE-O EM LOCAL SEGURO PARA 
FUTURAS CONSULTAS!

ATENÇÃO!
Certifique-se de que as saídas não es-
tejam em curto-circuito. Recomenda-se 
que sempre estanhe as extremidades 
de fios desencapados, afim de melhorar 
a condutividade.

1 ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA 

• Faça a instalação do equipamento com a 
central eletrônica desenergizada;
• Para proteção geral do automatizador 
deve-se utilizar um disjuntor conforme 
especificação do motor;
• Mantenha os controles remotos fora de 
alcance de crianças;
• Nunca toque nos componentes elétricos 
e eletrônicos com a central energizada;
• Não conecte o terra         ao GND.
• Não deixe nada apoiado sobre o cabo de 
alimentação de energia;
• Evite a exposição do cabo de alimenta-
ção, onde exista tráfego de pessoas;
• Não sobrecarregue as tomadas e exten-
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MONTAGEM DO ACIONADOR

ESQUEMA DE LIGAÇÕES DO MOTOR NA 
CENTRAL

sões, pois isto pode provocar incêndio ou choque 
elétrico;
• Nunca deixe derramar qualquer tipo de líquido sobre 
a central eletrônica.
• Não se deve fazer reparos na central eletrônica, pois 
você pode ficar exposto a voltagem perigosa ou ou-
tros riscos;
• Encaminhe todo tipo de reparo para uma assistência 
qualificada.
• A MANUTENÇÃO INDEVIDA DO EQUIPAMENTO 
PODE CAUSAR GRAVES LESÕES!

1.Posicione os sensores Fim de Curso.
2.Posicione e fixe os batentes dos dois sentidos.
3.Posicione a máquina entre os dois sensores de Fim de 
Curso, ou sobre algum deles.
4.Instale o motor no acionador.
5.Engate o portão no acionador.
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*OBSERVAÇÃO: ALGUNS MODELOS POSSUEM SENSOR DE 
DESTRAVE MANUAL, VERIFIQUE O MANUAL DE SEU AUTOMA-
TIZADOR.

1.BORNES DO FIM DE CURSO
2.PROT. TÉRMICO E/OU SEN-
SOR DE DESTRAVE*
3.ENCODER
4.FIOS DO MOTOR (PRETOS)
5.ENTRADA P/ MÓDULOS 
EXTERNOS

6.CHAVE DE PROGRAMAÇÃO
7.CHAVE LEARN
8.LED DE STATUS
9.LIGAÇÕES AUXILIARES
10.ALIMENTAÇÃO
11.FUSÍVEL
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1. BORNES DO FIM DE CURSO

2.SENSOR DE DESTRAVE* E/OU PROT. TÉRMICO

Conector fêmea do fim de 
curso do automatizador.

Sensores do fim de curso do 
automatizador.

Conector macho do fim de 
curso da central.

Conector macho dos fios do 
motor (branco)

Conector fêmea dos fios do 
motor (branco)

*Destrave manual 
c/ sensor

Motor
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3.ENCODER

4.FIOS DO MOTOR (PRETO)

Conector macho dos fios do 
encoder

Borne “4”

Conector fêmea dos fios do 
encoder

Imã do eixo do motor

Motor

Motor
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5.LIGAÇÕES AUXILIARES

5.1. BOTOEIRA BOT A/BOT B

5.2. FOTOCÉLULAS

A

BOT B.

BOT A.

B FTC GND

FTC

RX

GND 12V

TX

ATENÇÃO: O USO 
DE FOTOCÉLULAS 
COMO DISPOSITIVO 
DE SEGURANÇA É 
OBRIGATÓRIO!
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5.3. FUNÇÃO AUXILIAR

NA COM NF

FASE

NEUTRO
OU FASE
REDE 127/220V

INTERRUPTOR ATÉ 
300 WATTS

SINALEIRA

OU

FECHADURA
MAGNÉTICA

OBS.: A SAÍDA AUXILIAR É SOMENTE UM INTER-
RUPTOR (NÃO POSSUI TENSÃO)
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4 CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

6. ALIMENTAÇÃO

TERRA

REDE 
ELÉTRICA
127~220Vac

NOTA: A cada toque no botão de LEARN o piscar do LED 
é incrementado. Este processo é incremental, ou seja, a 
central soma os pressionamentos do botão LEARN, quando 
o menu que está sendo configurado chegar ao fim, o próximo 
pulso no LEARN fará o menu retornar para a posição inicial.
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

RF LEARN

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

BOT/PULSO 
(PULSE) APENAS ABRE (OPEN) APENAS FECHA 

(CLOSE)

4 vezes 5 vezes 6 vezes

APENAS PARA 
(STOP)

ABERTURA PARCIAL -

Este procedimento funciona 
para controles remotos Pecci-
nin. Para esta confi guração veri-
fi que se todas as chaves “Prog” 
estão na posição OFF (modo 
RUN), conforme fi gura a seguir:

Opções de confi guração do controle remoto:

Note que você possui 3 botões disponíveis (A, B e C) em 
cada controle remoto. Vamos supor que cada controle terá 
diferentes confi gurações, sendo: 
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1º CASO: 
1- Pressione o botão LEARN uma vez e observe o LED 
piscar 1 vez de forma intermitente; 
2- Escolha qual função você deseja obter clicando ou não 
uma ou mais vezes sempre observando o LED; 
3-Escolha botão A, B ou C do controle remoto e pressione; 
4- Pressione novamente o mesmo botão. 
5- Controle confi gurado com sucesso, faça um teste de 
acionamento.

2º CASO: 
1- Pressione o botão LEARN uma vez e observe o LED 
piscar 1 vez de forma intermitente; 
2- Escolha qual função você deseja obter pressionando ou 
não uma ou mais vezes sempre observando o LED; 
3- Escolha botão A, B ou C do controle remoto e pressione; 
4- Agora escolha outro botão diferente do primeiro e pressio-
ne; 
5- Controle confi gurado com sucesso, faça um teste de acio-
namento utilizando ambos os botões.
3º CASO: 
1- Pressione o botão LEARN uma vez e observe o LED 

1° CASO - Apenas um botão 
com uma função. 
2° CASO - Dois botões com 
a mesma função. 
3° CASO - Dois botões com 
funções diferentes. 
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piscar 1 vez de forma intermitente; 
2- Escolha qual função você deseja obter pressionando ou 
não uma ou duas vezes sempre observando o LED; 
3- Escolha botão A, B ou C do controle remoto que terá esta 
primeira função, clique; 
4- Observe o piscar do LED para saber em qual função está 
5- Escolha qual a 2º função você deseja obter pressionando 
ou não mais vezes sempre observando o LED; 
6- Agora escolha outro botão diferente do primeiro e pressio-
ne; 
7- Controle confi gurado com sucesso, faça um teste de acio-
namento utilizando ambos os botões.

Obs.: No 3º CASO não deve ser pressionado o botão duas 
vezes para confi rmação.

Para apagar todos os controles remotos verifi que se todas as 
chaves “Prog” estão na posição OFF (modo RUN), conforme 
fi gura a seguir: 

Mantenha pressionado o botão 
LEARN até que o LED pisque rapi-
damente e solte.

5 CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL (BÁSICA) 

NOTA: A cada toque no botão de LEARN o piscar do LED 
é incrementado. Este processo é incremental, ou seja, a 
central soma os pressionamentos do botão LEARN, quando 
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1.Verifi que se o portão está engatado. Caso não esteja, 
engate-o.
2.Após a gravação do controle, certifi que-se que a (porca 
acionadora para basculantes) esteja entre os fi ns de curso, 
ou em cima de algum deles com seu respectivo LED (de fi m 
de curso) acesso, e os batentes bem ajustados.
3.Se os fi ns de curso já estiverem nas posições corretas bas-
ta ir direto para o índice 4, caso contrário, se os fi ns de curso 
ainda não estão ajustados siga os passos a seguir:

Coloque a chave PROG na posição conforme imagem 
abaixo:

• Acione o controle remoto previamente gravado, a central 
funcionará normalmente só que em velocidade baixa e sem 
gravar percurso nem torque.

ATENÇÃO!
• Se o sentido do motor estiver errado, a central encostará 
no batente e irá ajustar o sentido automaticamente, então 
sempre deixe os batentes ajustados.

• Após a fi nalização do ajuste dos fi ns de curso, volte a chave 
PROG para a posição (modo RUN), e pressione o controle 
remoto previamente gravado.

o menu que está sendo confi gurado chegar ao fi m, o próximo 
pulso no LEARN fará o menu retornar para a posição inicial.
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• A central precisa encontrar o fi m de curso de abertura para 
iniciar o aprendizado, o fi m de curso de abertura é o primeiro 
fi m de curso acionado durante o processo de ajuste dos fi ns 
de curso.
• Após encontrar o fi m de curso de abertura corretamente, 
a central iniciará o ciclo de aprendizado de acordo com o 
índice 5.
4. Acione a Central, com o Controle Remoto previamente 
cadastrado e observe o movimento do portão.
5. A central iniciará um ciclo de aprendizagem realizando 3 
ou 4 acionamentos automaticamente (dependendo da posi-
ção inicial da porca acionadora).
6. Durante o aprendizado aconselhamos não pressionar o 
controle remoto, caso contrário a central iniciará o ciclo de 
aprendizado novamente (exceto em casos de emergência).
7. Certifi que-se que os batentes estejam bem ajustados pois, 
caso os fi os do motor estejam ligados de forma errada, ao 
encontrar o batente a central irá se ajustar automaticamente 
para o sentido correto.
8. Após o acionamento do controle remoto, a central irá 
aprender o percurso, em seguida a central aprenderá auto-
maticamente o torque necessário para movimentar o portão, 
realizando ciclos de abertura e fechamento automáticos.
9. Ao fi nal do aprendizado, o portão deverá estar na posição 
totalmente fechado, caso contrário, inverta o sentido dos fi ns 
de curso colocando a chave PROG na posição de acordo 
com a tabela abaixo e pressionado o LEARN 1 vez.

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

SENTIDO DO MOTOR
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LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

INVERTER 
SENTIDO - -

4 vezes 5 vezes -

- REVERTIDO -
10. Ao pressionar o botão LEARN o LED próximo a chave 
PROG irá piscar 5 vezes indicando que o sentido foi alterado 
com sucesso, em seguida volte a chave PROG para a posi-
ção 0 (modo RUN), e continue as configurações desejadas.

6 CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA  

Por padrão, os menus da central já saem de fábrica com os 
seguintes valores:

Menu Valor
Velocidade de Abertura Média

Velocidade de Fechamento Média

Anti-esmagamento (embre-
agem)

100%

Rampa de Aceleração Média

Desaceleração na Abertura Média

Desaceleração no Fecha-
mento

Média
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1.VELOCIDADE DE ABERTURA:

Para configurar a velocidade de abertura coloque a chave 
PROG na posição conforme indicado na figura abaixo, e 

Distância mínima na 
Abertura

Média Longa

Distância mínima no Fecha-
mento

Média Longa

BOT A Somente abertura

BOT B Pulso

Modo de Operação APFP

Configuração da Fotocélula FTC NA

Tempo do Fechamento 
Automático

Desabilitado

Tempo do Foto Fecha 1 segundo

Modo Rele Auxiliar Luz de Cortesia

Tempo da Luz de Cortesia 120 segundos

Tipo do portão Basculante

Proteção de velocidade Habilitado

Abertura Parcial 20%

7 CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL (AVANÇADA)
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

VELOCIDADE DE 
ABERTURA

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA

pressione o botão LEARN de acordo com a confi guração 
desejada:

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA ALTA ALTA -

2.VELOCIDADE DE FECHAMENTO: Para confi gurar a ve-
locidade de fechamento coloque a chave PROG na posição 
conforme indicado na fi gura abaixo, e pressione o botão 
LEARN de acordo com a confi guração desejada:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

VELOCIDADE DE 
FECHAMENTO
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3.ANTI-ESMAGAMENTO: Com a embreagem habilitada, a central 
detecta automaticamente obstáculos no percurso e desliga o motor de 
acordo com a configuração feita pelo usuário.
Fique atento pois, dependendo do desbalanceamento do portão e da 
configuração ajustada de embreagem pode ser que a central desligue 
o motor sem obstáculo, recomendamos então deixar o portão o mais 
balanceado possível. 
Para configurar o anti-esmagamento coloque a chave PROG na posi-
ção conforme indicado na figura abaixo, e pressione o botão LEARN 
de acordo com a configuração desejada:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

ANTI-ESMAGAMENTO

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

BAIXA BAIXA MÉDIA MÉDIA

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA ALTA ALTA -

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

100% 80% 60%

ON DP
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

RAMPA DE ACELERAÇÃO

4.RAMPA DE ACELERAÇÃO: Para configurar a rampa de 
aceleração coloque a chave PROG na posição conforme 
indicado na figura abaixo, e pressione o botão LEARN de 
acordo com a configuração desejada:

5.RAMPA DE DESACELERAÇÃO NA ABERTURA: Para con-
figurar a rampa de desaceleração coloque a chave PROG na 
posição conforme indicado na figura abaixo, e pressione o 
botão LEARN de acordo com a configuração desejada:

4 vezes 5 vezes -

40% 20% -

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

CURTA CURTA MÉDIA MÉDIA

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA LONGA LONGA -
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

DESACELERAÇÃO DE 
ABERTURA

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

DESACELERAÇÃO DE 
FECHAMENTO

ON DP

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

CURTA CURTA MÉDIA MÉDIA

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA LONGA LONGA -

6.RAMPA DE DESACELERAÇÃO NO FECHAMENTO: 
Para configurar a rampa de desaceleração coloque a chave 
PROG na posição conforme indicado na figura abaixo, e 
pressione o botão LEARN de acordo com a configuração 
desejada:
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

DISTÂNCIA MINIMA 
DE ABERTURA

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

CURTA CURTA MÉDIA MÉDIA

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

CURTA CURTA MÉDIA MÉDIA

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA LONGA LONGA -

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA LONGA LONGA -

7.DISTÂNCIA MINIMA DE ABERTURA: Nessa configuração, 
a central calcula a distância atual da rampa de desacelera-
ção até o fim de curso de abertura e mantem a velocidade 
do motor no valor mínimo até chegar no fim de curso. Para 
configurar a distância coloque a chave PROG na posição 
conforme indicado na figura abaixo, e pressione o botão 
LEARN de acordo com a configuração desejada:
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8. DISTÂNCIA MINIMA DE FECHAMENTO: Nessa confi-
guração, a central calcula a distância atual da rampa de 
desaceleração até o fim de curso de fechamento e mantem 
a velocidade do motor no valor mínimo até chegar no fim de 
curso. Para configurar a distância coloque a chave PROG na 
posição conforme indicado na figura abaixo, e pressione o 
botão LEARN de acordo com a configuração desejada:

9.CONFIGURAÇÃO DO BOT A: Para configurar a “BOTOEI-
RA A” coloque a chave PROG na posição conforme indicado 
na figura abaixo, e pressione o botão LEARN de acordo com 
a configuração desejada:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

DISTÂNCIA MINIMA 
DE FECHAMENTO

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

CURTA CURTA MÉDIA MÉDIA

4 vezes 5 vezes -

MÉDIA LONGA LONGA -
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10. CONFIGURAÇÃO DO BOT B: Para configurar a “BO-
TOEIRA B” coloque a chave PROG na posição conforme 
indicado na figura abaixo, e pressione o botão LEARN de 
acordo com a configuração desejada:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

BOT A

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

BOT B

ON DP

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

PULSO SOMENTE 
ABERTURA

SOMENTE 
FECHAMENTO

4 vezes 5 vezes -

SOMENTE 
PARADA

ABERTURA
PARCIAL

-
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LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

PULSO SOMENTE 
ABERTURA

SOMENTE 
FECHAMENTO

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

APFP AF APF

4 vezes 5 vezes -

SOMENTE 
PARADA

ABERTURA
PARCIAL

-

11.MODO DE OPERAÇÃO: Nesse modo é possível alterar a 
sequência de pulsos recebido pela central: 
APFP : Abre, Para, Fecha, Para;
AF : Abre, Fecha;
APF : Abre, Para, Fecha;
Para configurar o Modo de Operação coloque a chave PROG 
na posição conforme indicado na figura abaixo, e pressione o 
botão LEARN de acordo com a configuração desejada:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

MODO DE OPERAÇÃO

ON DP
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12. CONFIGURAÇÃO DE FOTOCÉLULA: Nesse modo é 
possível configurar o modo de funcionamento do rele:
NA: Funcionamento normal (Normalmente Aberto);
Foto Fecha: Nesse modo, após sair da frente da fotocélula o 
portão fecha automática após contar o tempo configurado.
Para configurar o funcionamento da fotocélula coloque a 
chave PROG na posição conforme indicado na figura abaixo, 
e pressione o botão LEARN de acordo com a configuração 
desejada:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

CONFIGURAÇÃO 
DE FOTOCÉLULA

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes -

FTC NA FOTO FECHA -

13. FECHAMENTO AUTOMÁTICO: Para configurar o tempo 
do fechamento automático coloque a chave PROG na posi-
ção conforme indicado na figura abaixo, e pressione o botão 
LEARN de acordo com a configuração desejada:
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

FECHAMENTO
AUTOMÁTICO

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

TEMPO DE 
FOTO FECHA

ON DP

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

DESABILITADO 10 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

1 SEGUNDOS 2 SEGUNDOS 3 SEGUNDOS

4 vezes 5 vezes -

60 SEGUNDOS 120 SEGUNDOS -

14. TEMPO DE FOTO FECHA: Para configurar o tempo de 
foto fecha coloque a chave PROG na posição conforme indi-
cado na figura abaixo, e pressione o botão LEARN de acordo 
com a configuração desejada:
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

MODO SAÍDA 
AUXILIAR

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

LUZ DE 
CORTESIA SINALEIRA SINALEIRA 

TEMPORIZADA

4 vezes 5 vezes -

FECHADURA
MAGNÉTICA

TRAVA
MAGNÉTICA

-

4 vezes 5 vezes -

4 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS -

15. MODO SAÍDA AUXILIAR: Para configurar o funciona-
mento do rele auxiliar coloque a chave PROG na posição 
conforme indicado na figura abaixo, e pressione o botão 
LEARN de acordo com a configuração desejada:

16. TEMPO DE LUZ DE CORTESIA: Para configurar o 
tempo da luz de cortesia coloque a chave PROG na posição 
conforme indicado na figura abaixo, e pressione o botão 
LEARN de acordo com a configuração desejada:
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

TEMPO DE LUZ 
DE CORTESIA

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

10 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS 60 SEGUNDOS

4 vezes 5 vezes -

90 SEGUNDOS 120 SEGUNDOS -

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

TIPO DO PORTÃO

ON DP

17. TIPO DO PORTÃO: Nesse modo é possível configurar 
em qual portão a central está instalada. Para configurar o 
tipo do portão instalado coloque a chave PROG na posição 
conforme indicado na figura abaixo, e pressione o botão 
LEARN de acordo com o tipo do portão:
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LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

BASCULANTE DESLIZANTE -

18. PROTEÇÃO DE VELOCIDADE: Nesse modo a central 
calcula a máxima velocidade que o portão instalado pode 
chegar e mantem a velocidade para evitar desgaste das 
partes mecânicas da maquina e aquecimento acessivo do 
motor. Para habilitar ou desabilitar a proteção de velocidade 
coloque a chave PROG na posição conforme indicado na 
figura abaixo, e pressione o botão LEARN de acordo com o 
tipo do portão:

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

PROTEÇÃO DE 
VELOCIDADE

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

HABILITADA DESABILITADA -

19. ABERTURA PARCIAL: Nesse modo é possível configu-
rar a porcentagem de abertura do portão quando o controle 
remoto configurado como abertura parcial for acionado.
Para configurar a abertura parcial coloque a chave PROG na 
posição conforme indicado na figura abaixo, e pressione o 
botão LEARN de acordo com a configuração desejada:
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POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

ABERTURA 
PARCIAL

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

20% 40% 60%

4 vezes 5 vezes -

80% - -

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

SENTIDO DO MOTOR

ON DP

20. SENTIDO DO MOTOR: Para reverter o sentido do motor 
(recomendamos fazer logo após o aprendizado), coloque a 
chave PROG na posição conforme indicado na figura abaixo, 
e pressione o botão LEARN uma vez. Ao pressionar o botão 
LEARN o LED começará a piscar 5 vezes indicando que o 
sentido foi revertido com sucesso.
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21. RESET DO MENU: Nesse modo é possível resetar todas as 
configurações da central ou somente o percurso, os controles não são 
apagados nesse modo.
Para fazer o reset coloque a chave PROG na posição conforme 
indicado na figura abaixo, e pressione o botão LEARN  2 vezes para 
aplicar o RESET DE PERCURSO ou 3 vezes para fazer o RESET 
GERAL, observe o piscar do LED para saber qual RESET foi aplica-
do.

POSIÇÃO DA CHAVE PROG PROGRAMAÇÃO

RESET DE 
CONFIGURAÇÃO

ON DP

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

SEM RESET RESETAR -

4 vezes 5 vezes -

RESETADO 
PERCURSO

RESETADO
GERAL

-

LED PISCA
1 vez 2 vezes 3 vezes

REVERTER 
SENTIDO - -

4 vezes 5 vezes -

- REVERTIDO -
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