
Certificado de Garantia

    A Tury do Brasil garante esse produto por vinte e quatro 
(24) meses, a contar a partir da data da nota fiscal de 
instalação do produto no veículo, dando cobertura somente 
para peças que apresentarem mau funcionamento oriundo 
de defeitos de fabricação.

A garantia perderá seu efeito se:
 
    O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, 
queda, agentes da natureza, ou consertos realizados por 
pessoas não credenciadas pela Tury do Brasil Ind. e Com. 
Ltda.;
   Se houver rasuras, alterações ou for retirada a etiqueta 
com a data de fabricação do produto.

A garantia não cobrirá:
 
   Transporte e demais despesas de envio para o conserto;
    Qualquer prejuízo do usuário, decorrente de impossibili-
dade de utilização do produto;
  Eventuais danos no sistema CAN-BUS ou nos sistemas 
originais de controle eletrônico do veículo em que a peça 
tiver sido instalada;

ATENÇÃO

Este produto não possui função anti-esmagamento, portanto 
o usuário deverá tomar as medidas de segurança cabíveis 
durante o uso. Nunca deixe a operação a cargo de crianças 
ou pessoa incapaz, pois existe risco de acidentes que podem 
ser graves ou fatais.
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Características gerais

Os módulos OBD Tury foram desenvolvidos para automatizar os vidros elétricos 
originais dos veículos , mantendo a conexão original. Suas principais características 
e funções são:

•   Subida dos vidros elétricos via sistema de telecomando original;

•   Possibilidade de descida dos vidros via sistema de telecomando original*;

•  Conexão original no plug do OBD-II;

•  Mantém todas as funções originais do veículo;

•  Fecha o teto solar (Somente no modelo OBD CRUZE TS para CRUZE HATCH  
    SPORT 6 LTZ);

•  Não é necessário programar o módulo.

*  Para ativar a descida dos vidros deve-se acionar o comando de destrava do 
telecomando original por uma vez, e em seguida manter acionado o comando de 
destrava por 5 segundos.

Tensão de Alimentação: 10V - 14,8V   /   Consumo: 19mA
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