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Em carros que possuem trava elétrica mas não 
tem trava automática pelo pós chave ou por velo-
cidade no sistema original do veículo, é necessário 
ligar � o verde e � o azul.
O sistema de trava automática funciona da se-
guinte forma: 7 segundos após ligar a chave o 
alarme trava as portas do veículo e 1 segundo 
após desligar a chave, destrava as portas do veí-
culo.
Em motores Carto é necessário colocar um relay 
para trava e para destrava.
Verde sinal negativo de trava.
Azul sinal negativo de destrava.

 9. Trava Automática (auto lock) 

KX

 1. Introdução

Este modelo de alarme possui 1 controle remoto, o qual é necessário, além do uso normal (ligar/
desligar o alarme ou função presença), para procedimentos de alteração na programação do 
alarme. 
Se optar por utilizar apenas o controle remoto original do veículo, todo o controle remoto Kaori 
cadastrado na memória do alarme, mesmo que utilizado apenas para � ns de programação, 
deve ser descadastrado (função 10 na tabela de programação), para que o mesmo não 
continue gravado na central.
Informamos que este produto não impede, e sim di� culta o roubo ou furto do veículo. Nesse 
sentido o manual deixa claro que a � nalidade do produto é di� cultar a ação em caso de roubo 
ou furto do veículo, e o mesmo em relação aos pertences deixados em seu interior.
Em tempo: É importante esclarecer que em caso de roubo, furto ou qualquer dano no veículo, 
a empresa (Kaori) não se responsabiliza quanto ao pagamento de indenizações.

 2. Funções do Alarme

15.1 . 0 alarme é garantido contra eventuais defeitos de fabricação devidamente comprovados.
15.2. Esta garantia é válida por 02 (dois) anos, a partir da data de fornecimento ao usuário.
15.3.Dentro do periodo de garantia as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeitos 
de fabricação, não condizendo com as especi� cações técnicas do produto, serão imediatamente consertadas 
ou, conforme o caso, substituídos imediatamente em qualquer revendedora KAORI mediante apresentação 
deste Certi� cado de Garantia devidamente preenchido.
15.4. Não estão incluidas na  garantia os defeitos originados de uma instalação elétrica deficiente.
15.5. A garantia é cessada automaticamente se o produto:
15.5.1 . For modi� cado ou consertado por pessoas não autorizadas.
15.5.2. For aberto por pessoal não autorizado mesmo estando dentro do período de garantia.
15.6. A Kaori não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou roubo, pois o alarme 
visa apenas di� cultar o dano.

SAC 0800 600 6163

- Totalmente operável por controle remoto original do veículo;
- Trava automática 7 segundos após ligar a chave de ignição;
- Função liga-desliga rádio;
- Sirene dedicada com 4 tons.
- Função presença (programável)

 3. Funcionamento

3.1. Ativando o Alarme
Para ativar o alarme Kx Flex, pressione o botão do controle-remoto original de seu veículo que 
faz travarem as portas. O alarme responderá com um BIP desligará o rádio (se estiver instalado 
com esta função), fechará os vidros (se forem elétricos e possuírem módulo de acionamento) e 
aguardará um intervalo de aproximadamente 25 segundos. Após este período de 25 segundos, 
o alarme estará pronto para disparar em caso de violação dos sensores.
3.2. Desativando o alarme
Para desativar o alarme KxFlex, pressione o botão do controle-remoto original de seu veículo 
que faz destravarem as portas. O alarme responderá com dois BIPs e religará o rádio (se estiver 
instalado com esta função).
3.3. Disparo do alarme
O disparo ocorrerá após um período de estabilização do sistema. Após este período, o LED de 
status junto ao pára-brisas dianteiro irá piscar rapidamente, indicando que está pronto para 
disparar em caso de violação dos sensores. Os sensores que podem gerar disparo são (desde 
que estejam ligados):
- Interruptores de portas, capô e porta malas;
- Pós-chave (tentativa de fazer ligação direta);
- Sensor de ultrassom;
Caso ocorra algum disparo, o alarme memoriza este disparo e, logo que o alarme for 
desativado, o LED de status irá piscar lentamente até a próxima ativação. Isto é importante 
para diagnosticar eventuais problemas com o sistema (disparos em
falso ou tentativa de roubo).
- Teste periodicamente para garantir a funcionalidade do produto.
* Modo silencioso
O alarme Kx Flex pode ser ativado no modo silencioso (sem sinal sonoro). Para ativar esta 
função veja na tabela de programação.

 4. Rearme forçado programável

Antes de começar a instalação, trave e destrave a porta do motorista girando a chave na 
fechadura. Se os piscas do veículo forem acionados junto com as travas, será necessário 
desmontar o forro de porta do motorista para desligar/retirar a micro-chave que está junto 
da fechadura.
Este procedimento é obrigatório, pois isto evita que o alarme seja desligado caso alguém tente 
“michar” a porta.
Não sendo possível retirar a micro-chave, efetue a programação ativando a função rearme 
forçado.
 4.1. Funcionamento
O rearme forçado evita que o alarme seja desativado por alguém mal-intencionado. Com esta 
função ativada, sempre que desejar desativar o alarme, será necessário repetir os seguintes 
passos:
• pressionar o botão do controle remoto original para destravar as portas;
• dentro de até 15 segundos, inserir a chave na ignição e girá-la para a posição ligada (sem 
acionar o motor) e, em seguida, para a posição desligada.
Para ativar esta função veja na tabela de programação.

Vista explodida para troca de bateria. Bateria CR2032.
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 10.Liga/Desliga Rádio

Caso queira utilizar esta função é necessário 
instalar um relay de 5 pinos como mostra a 
� gura ao lado:

* Vista inferior de um relay reversível de 5 pinos. 

 11.Leitura de Disparo

Caso tenha ocorrido algum disparo durante o período em que o alarme esteve ligado, o LED de 
status irá piscar conforme tabela abaixo:

 12. Instalação dos Sensores de ultra-som

Posicionar os sensores de maneira 
que possam enxergar o pára-brisas 
traseiro. Limpar bem a área onde 
serão aplicados. 
Retire a película de proteção do 
adesivo dupla-face e cole, de uma 
vez, na posição escolhida. Evite tocar 
o adesivo para que não perca seu 
efeito colante.

*Vista inferior de relay 
reversível de 5 pinos.

 13. Ultrassom

Há uma grande variedade nos tamanhos dos veículos, culminando em uma necessidade de 
haver um ajuste para cada caso especí� co. Sem tal ajuste, alguns veículos poderiam ter o 
funcionamento do sensor de ultrassom depreciado, ou seja, muito sensível em veículos de 
pequeno porte e pouco sensível em veículos de grande porte. Para ajustar veja a tabela de 
programação.

 14. Troca de Bateria

Caso seja necessário efetuar a troca da bateria, basta abrir o controle-

remoto com o auxílio de uma chave de fenda, encaixando-a na parte 

inferior do controle (onde � xa a argola). A � gura ao lado mostra a vista 

explodida do controle, e a bateria na posição onde deve estar para o 

funcionamento do controle. O Positivo da bateria (sinal de +) deve � car na 

parte inferior, tocando a área maior do contato, dentro do suporte. Após 

fechar o controle, certi� que-se de que não � caram frestas em nenhuma 

das laterais, para evitar a in� ltração de água.

 15. Garantia
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 6.Tabela de Programação

Para entrar na programação siga as instruções:
 1 - abra a porta do motorista
 2 - ligue a chave de ignição
 3 - pressione o botão Master
Após pressionar o botão Master a sirene responderá com um BIP indicando que está na  Programação.
A quantidade de BIPs indica a posição de programação em que o sistema está. Para sair da programação, basta desligar a chave de ignição.

FIOS BRANCO

FIOS BRANCO
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BRANCO PISCA

POSITIVO DA BATERIANEGATIVO DA BATERIA

SINAL DO BOTÃO PISCA  ALERTA
(VER TABELA)

BRANCO PISCA

PULSO POSITIVO DO MOTOR DE TRAVA

** PARA O PERFEITO
FUNCIOMENTO DO

SISTEMA É
OBRIGATÓRIO LIGAR O

FIO ROXO
(SINAL POSITIVO OU

NEGATIVO DO BOTÃO
PISCA ALERTA) **

O Botão MASTER deve ser 
fixado em um local secreto.
Somente o proprietário do 
veículo saiba localizá-lo.

INTERRUPTOR
CAPÔ/PORTA-MALAS

SINAL NEGATIVO SOBE VIDROS

CINZA/PRETO

MARROM

AZUL/PRETO
ENTRADA PÓS-CHAVE

SAÍDA POSITIVA SIRENE

AMARELO

SINAL NEGATIVO LIGA/DESLIGA RÁDIO

VERDE/AMARELO

SINAL NEGATIVO AUXILIAR

AMARELO/VERMELHO

BRANCO/VERMELHO

BOTÃO MASTER

BOTÃO MASTER
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OBS.: SEMPRE QUE HABILITAR A FUNÇÃO PRESENÇA, DEVE-SE LIGAR O
CONTROLE ESCOLHIDO, ANTES DE FAZER A PROGRAMAÇÃO.

PRESSIONE OS 
BOTÕES         E 
AO MESMO TEMPO. 1 PISCADA  2 PISCADAS

busca as posições na ordem decrescente
busca as posições na ordem crescente

botão  função

Posição de Programação. Para Navegar na programação, usar os botões pequenos!

Ajuste travamento. 1 bip chinês, 2 bips carto, 3 bips golf.
Grava controle, confirmação de um bip, para cada controle gravado. Até 7 controles.

Ajuste de rearme. 1 bip sem rearme, 2 bips com rearme, 3 bips rearme forçado.
Ajuste do auxiliar. 1 bip liga/desliga, 2 bips 200 milisegundo, 3 bips 15 segundos.
Ajuste de ultrasom. 1 bip mínimo, 2 bips médio, 3 bips máximo.

Leitura de disparo do alerta. 1 bip positivo, 2 bips negativo.
Trava automática. 1 bip destiva trava automática, 2 bips ativa trava automática

Ajuste da sirene. 1 bip sem sirene, 2 bips com sirene

Bips

1
2
3
4
5
6
7

Grava presença. 2 bips grava presença, 1 bip destiva presença.

8
9

Desprogramar controles. 2 bips desprograma todos os controles.10

1 Bip - Quando o sistema de travamento original pisca as setas tanto ao travar quanto ao destravar
2 Bips -  Quando o sistema de travamento original pisca as setas somente ao travar
3 Bips -  Quando o sistema de travamento original pisca as setas somente ao destravar
4 Bips - Quando o sistema de travamento original NÃO pisca as setas 

11

PRESSIONE O BOTÃO MASTER 
(PUSH BUTTON) POR UM 
SEGUNDO E SOLTE-O. A SIRENE 
EMITIRÁ UM BIP.

PRESSIONE O BOTÃO MASTER 
(PUSH BUTTON) POR UM 
SEGUNDO E SOLTE-O. A 
SIRENE EMITIRÁ UM BIP.

PRESSIONE O BOTÃO 
MASTER (PUSH 
BUTTON). A SIRENE

  EMITIRÁ UM BIP

PARA CONCLUIR A 
GRAVAÇÃO, DESLIGUE A 
IGNIÇÃO.

PARA CONCLUIR A 
DESLIGUE A IGNIÇÃO.

PARA CONCLUIR A 
GRAVAÇÃO, DESLIGUE A 

IGNIÇÃO.

MANTENHA A 
PORTA DO 

MOTORISTA 
ABERTA

MANTENHA A 
PORTA DO 

MOTORISTA 
ABERTA

MANTENHA A 
PORTA DO 

MOTORISTA 
ABERTA

 

NAVEGUE ATÉ A
POSIÇÃO 6

 
COM IGNIÇÃO LIGADA, GRAVE DE 1 A 7 

CONTROLES, PRESSIONANDO O 
BOTÃO.        

A SIRENE EMITIRÁ 
UM BIP PARA CADA 

CONTROLE GRAVADO.
PRESSIONE O BOTÃO

INDICADO. A SIRENE
EMITIRÁ 2 BIPS

 

CONFIRMANDO QUE 
A FUNÇÃO PRESENÇA

 ESTÁ PROGRAMADA.

NAVEGUE ATÉ A POSIÇÃO 6.

PRESSIONANDO O
BOTÃO INDICADO 
A SIRENE EMITIRÁ 

UM BIP INDICANDO
QUE A FUNÇÃO
PRESENÇA FOI

DESPROGRAMADA.
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LIGAR A IGNIÇÃO.

LIGAR A IGNIÇÃO.
LIGAR A IGNIÇÃO.

 7. Função Presença

Para ativar a Função Presença é necessário programar o controle remoto (ver tabela de 
programação). O KX FLEX é um alarme com Função Presença Integrada, baseada no 
princípio de auto-acionamento. Para funcionar basta que o usuário tenha consigo o controle 
remoto com a transmissão automática ativada (*). 
Sua aproximação e afastamento é percebida pelo sistema, desativando ou ativando, liberando 
o motor de partida. A função presença é independente da função do alarme, ou seja, se o 
alarme não for ligado, a função presença continua atuando, em caso de assalto, basta que o 
usuário tenha consigo o controle remoto. Sua ausência é percebida pelo sistema ativando e 
bloqueando o motor de partida.

O controle remoto,  gravado no modo presença, não terá as funcionalidades no alarme: ex: 
ligar e desligar o alarme.

ATENÇÃO: O  funcionamento do alarme Kx Flex  depende das características funcionais do veículo. Algumas funções precisam 
ser programadas para funcionar de acordo com o sistema do veículo. 
IMPORTANTE: Veri� car as características e,se necessário habilitar a função na posição 11 na tabela de programação.

 5. Esquema de Ligação  

 8.Gravar Função Presença

Atenção!
Sempre que gravar um novo controle os demais perdem suas funções, inclusive o controle que 
estiver gravado na função presença.


