
FKI 505 RF
FIAT

6 - Funcionamento dos controles

1 - Aplicação do Alarme FKI505 RF

      BRAVO / DOBLÒ / FIAT ADVENTURE / IDEA / LINEA / PÁLIO (FIRE E  
ADVENTURE) / PUNTO / SIENA / STRADA / NOVO UNO / SIENA / STRADA 

2 - Veículos

3 - Instalação

4 - Programação dos controles

   Poderá ser instalada nos veículos que possuam chicote original para  alarme.

!Programação é feita quando utilizar controles FKS. Proceder da seguinte forma:

!1- Com alarme desativado ligue a ignição;

!2- Pressionar a CHAVE DE PROGRAMAÇÃO por 10 segundos;

!-  O alarme responderá com 10 bips.

!3- Grave os controles pressionando qualquer tecla (pode-se gravar até 5 controles);

!- Alarme responderá com um bip, para cada controle gravado;

!4- Ao preencher a memória alarme respoderá com 10 bips;

!5- Também pode-se sair do modo de programação , desligando a ignição ou 
aguardando 20/s sem gravar nenhum controle. Se entrar acidentalmente no modo e 
não gravar nenhum controle permanecerá a ultima programação.

CONTROLE FKS

Ligar alarme com bip e flash nas setas. Segure     (por 1seg).

ou

CHAVEADOR ORIGINAL

Segure     +    (por 1seg).

Segure     (por 1seg).

Segure     +    (por 1seg).

Segure     (por 1seg).

Ligar alarme apenas com flash nas
setas.

Desligar alarme com bip e flash nas
setas.

Desligar alarme apenas com flash nas
setas.
Ligar o alarme sem ligar o sensor de 
ultrassom.

Localizar (disparar os flashes).

Baixa o vidro

Segure     (por 1seg).

Segure     (por 3seg).

*

Segure     (por 1seg).

Segure     (por 1seg).

Segure     (por 1seg).

Segure     (por 1seg).

Segure     (por 3seg).

*

*

1 bip e 1 flash nas setas confirmam alarme ativado.

1 flash nas setas confirmam alarme ativado.

2 bips e 2 flash nas setas confirmam
alarme desativado.

2 flashes nas setas confirmam alarme
desativado.

1 bip longo e 1 flash confirmam alarme 
ativado.

Aciona a função de localização do 
veículo (20 flashes nas setas).

Desliga o alarme e desce o vidro.

OBJETIVO AÇÃO AÇÃO O QUE ACONTECE

**

**

* ** ***Conforme modo programação com ou sem bip. Funciona em veículos que possuam os vidros automatizados. Depende de programação.

Segure     (por 3seg).

(CR 941)

Botão A Botão B

Botão C

!1- Localize o conector original do veículo, próximo a barra de direção ou próximo ao 
pedal da embreagem;                                                          

!2- Faça a instalação (saída auxiliar, sirene e capô), conforme diagrama de ligação;

!3- Instale os sensores de ultrassom, próximo a borracha da guarnição dianteira das 
portas. De forma que fiquem apontados para o vidro traseiro do veículo;

!4-  Faça o ajuste da sensibilidade conforme desejado;

!5-  Estique o fio de antena, verificando a posição de melhor alcance;

!6-  Teste todo o sistema antes de concluir a instalação;

1- Com alarme desativado e ignição desligada;

!2- Pressione a chave de programação por 10 seg (alarme responde com 5 bips);

!3- As setas do veículo sinalizam de forma intermitente, uma piscada a cada 
segundo, indicando estarem no 1° passo.

!4- Para habilitar ou desabilitar o passo, pressionar o botão   . Um (1) bip (indica 
função habilitada) e dois (2) bips (indica função desabilitada);

!5- Para mudar de passo, pressionar o botão   uma vez. As setas do veículo 
sinalizam de forma intermitente, duas piscadas a cada segundo, indicando estar 
no 2° passo. Para habilitar e desabilitar as funções repetir item 4.

!6- O alarme encerra automaticamente o modo de programação ao terminar o ultimo 
passo (alarme responde com 5 bips).

1° Passo
2° Passo
3° Passo
4° Passo
5° Passo

Arme Automático
Trava Automático
Rearme automático

Cancelamento de U.S.
Saída Auxiliar 1

5 - Programação das funções para veículos sem chaveador e com os vidros não automatizados.

!  Neste modo são habilitadas e desabilitadas algumas funções, conforme tabela a 
baixo. O modo é composto de cinco (5) passos que serão indicados pelas setas 
durante a programação. Para programar as funções proceder da seguinte forma:

Desabilitado
Desabilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado

6 - Diagrama de Ligações - FKI505 RF

1  2  3  4
JUMPER

O ajuste é feito com o jumper 
fornecido, de acordo com a tabela. O 
ajuste já vem de fábrica definido com 
sensibilidade mínima.

Importante: um ajuste muito alto 
de sensibilidade pode causar 
disparo errático.

Mínima

Pequena

Média

Grande

2 e 3

1 e 2

3 e 4 

Sem jumper

SENSIBILIDADE POSIÇÃO DO JUMPER

*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

R
e

v.
 B

Observação:
Utilizar somente sirene FKS
dedicada.

- O fio azul da sirene
ligar ao fio branco do alarme.

- O fio preto da sirene ligar a negativo.



Pressione        por 3/s     

Sem Chaveador original e com vidros não automatizados

Modo de programação
           (5° passo)

STATUS

Desabilitado no modo de
programação (1° passo)

Desabilitado no modo de
programação (2° passo)

Habilitado no modo de
programação (3° passo)

Não depende de programação

Não depende de programação

Não depende de programação

Mod. Fiat até 2008 com todos os
vidros automatizados(tempo 1/s).
Para demais modelos (pulso de
210m/s).

Ligue a IGN, pressione a tecla   
do controle por (3/s), desligue
IGN, ao captar movimento o led
liga. Sai do modo teste ao ligar o 
alarme. Alimentar o modulo pela
1° vez capta movimento por 5/s. 

Arme automático

Ativa o alarme 2 min após IGN ser desligada e a ultima porta fechada (saída
de travamento é sempre ativada. Para desabilitar momentaneamente
ligue/desligue 3 vezes a IGN (alarme responde com 1 bip);  

Aciona travamento 10/s após a IGN ser ligada. E destravando ao desligar a
IGN. Obs.: as portas devem estar fechadas;

Caso o alarme seja desligado acidentalmente pelo controle e a porta,
ignição ou US não for acionado no período de 1 min. O alarme se auto
ativa (a saída de travamento é sempre ativada).

Trava automática

Rearme automática

Saída auxiliar 1

Diagnostico de
disparo

FUNÇÃO DESCRIÇÃO

Diagnostico de
sensor aberto
Diagnostico ao
desligar alarme

Desligar alarme sem
controle remoto

Teste de movimento
do ultrassom

Indica atraves da cápsula de ultrassom o motivo do ultimo disparo,
conforme tabela, ao ligar a IGN.

Ao ligar o alarme se algum dos sensor estiver com problema, o alarme será 
acionado com 1 bip longo. A central ignora apenas o sensor de porta ou capo.

Quando ao desligar o alarme escutar 3 bips longos. Indica que houve
disparo durante o tempo que o alarme ficou ligado.

Ligue a IGN e acione a chave de programação por 10/s até o alarme
responder com 10 bips.

Permite testar a sensibilidade dos sensores de ultrassom.

Sobe vidro ao ligar alarme

Não depende de programação

Pressione        por 3/s     

1 bip..........alarme ativa no modo visual.

2 bips........alarme ativa no modo sonoro (config. fábrica).

1 bip..........alarme ativa no modo visual.

2 bips........alarme ativa no modo sonoro (config. fábrica).

Ativar com ou 
sem bip quando

utilizar com 
chaveador 

original

Permite ativar alarme com ou sem bip pelo chaveador eletrônico. 
Com a ignição desligada pressionar a tecla de programação por 10/s. Programação via tecla de

programação, quando usar
chaveador original.

Com a IGN desligada, ao
alimentar o modulo pela 1°

vez capta movimento por 5/s. 

Não depende de programação

Não depende de programação

Não depende de programação

Somente em veículos que
possua vidros automatizados

Não depende de programação

Pressione        por 3/s     
Desce vidro
pelo controle

Saída auxiliar 1

Diagnostico de
disparo

Diagnostico de
sensor aberto

Diagnostico ao
desligar alarme
Desligar alarme

sem controle
remoto

Teste 
de

movimento
do

ultrassom

Indica através da cápsula de ultrasom o motivo do último 
disparo, conforme tabela, ao ligar a IGN.

Ao ligar o alarme se algum dos sensor estiver com problema, o 
alarme será acionado com 1 bip longo. A central ignora apenas 

o sensor de porta ou capo.
Quando ao desligar o alarme escutar 3 bips longos. Indica que houve

disparo durante o tempo que o alarme ficou ligado.

Ligue a IGN e acione a chave de programação por 10/s até o alarme
responder com 10 bips.

Permite testar a sensibilidade dos sensores de ultrassom.

Sobe vidro ao ligar alarme

Não depende de programação

Com Chaveador original e com vidros não automatizados

Desce vidro pelo
controle

Saída auxiliar 1

Caso o alarme seja desligado acidentalmente pelo controle  e a porta,
ignição ou U.S. não for acionado no período de 1 min. O alarme se auto ativa

(a saída de travamento é sempre ativada). 
Rearme automática 

Diagnostico de
disparo

Sobe vidro ao ligar alarme

Diagnostico ao
desligar o alarme

Ao ligar o alarme se algum dos sensor estiver com problema, o alarme será
acionado com 1 bip longo. A central ignora apenas o sensor de porta ou capô

Diagnostico de
sensor aberto

Indica atraves da cápsulas de ultrassom o motivo do ultimo disparo
conforme tabela, ao ligar a ignição. 

Quando ao desligar o alarme escutar 3 bips longos. Indica que houve
disparo durante o tempo que o alarme ficou ligado.

Desligar alarme
sem controle remoto

Ligue a ignição e acione a chave de programação por 10 seg até
o alarme responder com 10 bips.

Teste de movimento
do ultrassom

Permite testar a sensibilidade dos sensores de ultrassom.

Ligue a ignição, pressione  a
tecla     do controle por 3 seg.
Desligue a ignição, ao captar

movimento o LED liga. Sai
do modo teste ao ligar o alarme.
Alimentar o modulo pela 1° vez

capta movimento por 5 seg.

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação
( habilitado )

Sem Chaveador original e com vidros automatizados

FUNÇÃO DESCRIÇÃO STATUS

STATUSDESCRIÇÃOFUNÇÃO

Desce vidro pelo
controle

Saída auxiliar 1

Diagnostico de
disparo

Sobe vidro ao ligar alarme 

Indica através da cápsula de ultrassom o motivo do ultimo disparo
conforme tabela, ao ligar a ignição

Não depende de programação
Ligar fio AM/CZ ou PR?VM

do módulo ao pino 8 da central
que se localiza atrás do

porta-luva 

Diagnostico de
sensor aberto

Ao ligar o alarme se algum dos sensor estiver com problema, o alarme
será acionado com 1 bip longo. A central ignora apenas o sensor de 

porta ou capo

Diagnostico ao
desligar o alarme

Desligar alarme
sem controle remoto

Teste de movimento
do ultrassom

Quando ao desligar o alarme escutar 3 bips longos. indica que houve
disparo durante o tempo que o alarme ficou ligado

Ligue a ignição e acione a chave de programação por
10 seg. até o alarme responder com 10 bips

Permite testar a sensibilidade dos sensores de ultrassom  

Permite ativar alarme com ou sem bip pelo chavedor eletrõnico. Com a
ignição desligada pressionar a tecla de programação por 10 segundosAtivar com ou sem

bip quando utilizar
chaveador original

Programação via tecla de
programação, quando usar

chaveador original

Com a ignição desligada, ao
alimentar o módulo pela
1° vez, capta movimento

por 5 seg.
 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Não depende de programação 

Somente em veículos que
possua vidros automatizados

Com Chaveador original e com vidros automatizados

FUNÇÃO DESCRIÇÃO STATUS
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