
Funcionamento 
Sempre após ligar a ignição do veículo, com as portas fechadas, 
pressione o BOTÃO MASTER, o LED indicador acenderá indicando que 
o veículo não será bloqueado.
• Em caso de ASSALTO quando o condutor é obrigado a entregar o 
veículo, a contagem para bloqueio iniciará no desembarque quando 
a porta é aberta com a ignição ligada. Após aproximadamente 2 
minutos e 40 segundos o bloqueio ocorrerá.
• Em caso de FURTO quando o veículo desligado é violado, a 
contagem para bloqueio iniciará quando a ignição for ligada e o 
BOTÃO MASTER não for pressionado. Após aproximadamente 2 
minutos e 40 segundos o bloqueio ocorrerá.
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Para DESATIVAR o bloqueador, caso precise deixar o veículo em 
oficinas, lava-jatos ou local com serviços de manobrista, retire o 
fusível do chicote do bloqueador. Para ATIVAR, recoloque o fusível.
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bloqueado



Eventuais atualizações feitas neste manual serão disponibilizadas para consulta do 
consumidor gratuitamente no site da marca. Recomenda-se que o manual atualizado seja 
consultado sempre que necessário.

Especificações Técnicas

11,5 à 16 VDC
0 mA (Pós-Ignição desligada)
5 mA (Pós-Ignição ligada e não bloqueado)

10 A

Tensão de operação

Consumo Máximo

Capacidade Máxima 
do Bloqueador

Atenção: Esse equipamento visa dificultar o furto e/ou roubo do veículo, porém como qualquer 
outro alarme disponível no mercado, não é capaz de impedi-los totalmente. A vida é o bem mais 
precioso que existe, sempre dê preferência para sua segurança.

As opções de bloqueio de bobina de ignição e bomba de combustível não são recomendadas 
pela STETSOM, pois poderão comprometer, no todo ou em parte, o desempenho 
operacional e a segurança do veículo. Somente deverão ser realizadas com consentimento 
e responsabilidade do cliente ou de responsabilidade do instalador. Conforme resolução 37 
do CONTRAN, somente recomendamos o bloqueio do motor de partida.

Compatibilidade do Produto
O produto é compatível com a maioria dos veículos do mercado.
Em alguns modelos pode ser necessário ser feito adaptações e/ou 
implementações no sistema, não inclusas no kit do bloqueador. Em 
caso de dúvidas, informe-se com a concessionária ou loja onde foi 
realizada a instalação, ou entre em contato com o nosso Atendimento 
Exclusivo para Linha de Alarmes (0800 730 5001) ou SAC (3003-1900).

• No modelo Ford KA (2015 em diante), é necessário efetuar a 
instalação de um interruptor de porta do tipo “universal”, que 
deverá ser ligado ao fio verde do bloqueador.

Central do Bloqueador



A STETSOM, garante ao consumidor, serviço de assistência técnica sem custo 
de substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária 
para reparo de eventuais defeitos devidamente constatados como sendo de 
fabricação. Acione a garantia através de nossos canais: 0800-7305001 ou nosso 
Suporte técnico online disponível no site.

CONSULTE A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS NO SITE: 
wwww.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica

Caso não localize assistência técnica em sua cidade, entre em contato conosco: 
3003-1900 ou 18 2104-9412

CONDIÇÕES DE PRAZO DA GARANTIA:
A nossa garantia é de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação. A sua validade 
é iniciada a partir da data da Venda ao Consumidor FINAL.
Para fazer uso dos benefícios desta garantia, é necessária a apresentação de um 
dos documentos: NOTA DE VENDA ao Consumidor Final ou o CERTIFICADO DE 
GARANTIA devidamente preenchido.

CASOS EM QUE SE PERDE A GARANTIA:
1. Após 2 anos da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor ou 2 anos do 
preenchimento do certificado de garantia (datado e carimbado pelo lojista ou 
instalador) ou 2 anos da data de fabricação.
2. Violação dos selos de garantia, alteração ou remoção do número de série ou 
lote do produto. 
3. Se o produto sofrer mau uso, descuidos causados por acidente como:  Água, 
Fogo, Queda, instalado em condições adversas as orientações contidas no 
manual de instalação que acompanha o produto.
4. Danos e alterações no circuito ou adaptação de peças não originais. 
5. Utilizar instalação fora das especificações técnicas do manual.

DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES:
A STETSOM oferece um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para es-
clarecer dúvidas e orientações sobre os produtos e serviços. Entre em contato 
conosco através dos canais: Telefone: 0800-7305001 (Custo de uma ligação local). 
E-mail: suporte@stetsom.com.br 
Site: www.stetsom.com.br

Informação de Garantia
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