Recomendações gerais
A buzina eletrônica Pix300RC é um produto
divertido e bastante robusto, porém para segurança dela
(e sua também!) as seguintes recomendações devem ser
observadas:
1) Instale corretamente sua Pix300RC, de acordo com as
instruções. Curto circuitos, baterias com voltagens
maiores que 12V ou infiltrações de água podem danificar
a central, e invalidam a garantia. Em caso de queima do
fusível, substitua-o sempre por outro de igual capacidade
(3A a 5A).
2) A corneta da Pix300RC resiste a chuvas e lavagens,
mas poderá estragar se for submersa na água enchentes ou alagamentos não são cobertos pela
garantia!
3) Como toda buzina, a Pix300RC foi criada para tocar por
breves períodos. Evite mantê-la soando contínuamente
por mais de um minuto: a corneta ou os componentes da
central podem sobreaquecer e queimar.
4) A Pix300RC não fere as normas de trânsito, porém deve
ser usada com moderação e bom senso: buzinar
insistentemente ou sem necessidade é sempre atitude
passível de multa. Evite buzinar em horário proibido ou
próximo de agentes do trânsito, pois eles podem não
gostar da brincadeira e brindá-lo com multa e 3 pontos no
prontuário!
5) Para sua segurança, NUNCA use sua buzina para
mexer com pessoas estranhas. Nem todo mundo recebe
bem brincadeiras de desconhecidos.
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A Pixtar Eletrônica garante este produto contra
quaisquer defeitos de fabricação pelo prazo de seis meses
a contar da data da venda, ou oito meses da data de
fabricação, o que vencer primeiro, desde que a etiqueta
Pix300RC que contém o número de lote não seja removida
nem adulterada. Defeitos decorrentes de infiltração de
água, mau uso, instalação incorreta, quedas e acidentes
em geral, enchentes, alagamentos e outras catástrofes
naturais não estão cobertos por esta garantia. Em caso de
defeito, envie a central, o controle e a corneta ao
revendedor para reparos. Não envie o chicote - ele não é
substituido em garantia.
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A embalagem da buzina Pix300RC contém, além
deste manual, os seguintes itens:
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A buzina Pix300RC é uma evolução da tradicional
linha de buzinas eletrônicas Pixtar. Além de conter até 13
diferentes sons, a Pix300RC é acionada por um exclusivo
controle remoto de 6 botões sem fios, a uma distância de até
30m (depende da instalação e do ambiente).
Como mostrado ao lado, os
botões do controle remoto acionam
diretamente os sons 1 a 6, enquanto os
sons 7 a 13 são acessados apertando1 7 4
se dois botões ao mesmo tempo - o
10
12
som 11, por exemplo, é acionado
2 8 5
11
13
apertando-se os botões 2 e 3.
3 9 6
O controle pode ser engatado
no chaveiro do veículo ou ser fixado
com Velcro no painel - servindo neste
último caso tanto como teclado fixo
quanto como controle remoto: basta
removê-lo quando desejado.
O controle remoto usa uma bateria de 12V miniatura
do tipo usado nos controles de portão. Para substituí-la,
basta abrir o controle usando uma chave de fenda (a) e
instalar a nova. Preste atenção no desenho da bateria na
caixa do controle (b) para não inverter a polaridade.
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O primeiro passo para a instalação da Pix300RC é
montar a corneta. Os melhores resultados são conseguidos
instalando-se a corneta entre a grade frontal e o radiador,
voltada para a frente (posição A):

Radiador

Grade
Posição A

Posição C

Posição B

Se não for possivel instalá-la neste ponto, pode-se
conseguir bons resultados montando-se a corneta sob o
paralama dianteiro, à frente da roda e voltada para baixo
(posição B). Finalmente, quando nenhuma destas posições
for viável, a corneta pode ainda ser instalada nas paredes do
cofre do motor, também voltada para baixo (posição C).
(a)

(b)
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Instalada a corneta, providencie um cabo paralelo
de 3 a 4 metros, bitola #18 a #22, e passe-o do cofre do
motor para dentro da cabine. Uma dica é pegar carona nos
passadores de borracha por onde entram fios, o cabo do
velocímetro ou o da trava do capô. Em seguida, conecte os
fios ao rabicho da corneta. Isole bem as emendas para que
não haja curto-circuitos.
Após passar o cabo paralelo para dentro da cabine,
ligue os fios do chicote como indicado abaixo:
Fio preto:
Negativo da bateria
Fios brancos:
Ligar à corneta
Fio vermelho:
Positivo da bateria
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Instale a central sob o painel do veículo. Para um
maior alcance da Pix300RC, o fio da antena (que sai da central)
deve ser mantido esticado e longe da lataria. Recomenda-se
fixá-lo em uma parte plástica do painel com fita adesiva, como
a seguir:

Cada controle remoto tem um código único que é
cadastrado na central da Pix300RC. Desta forma pode-se
substituir ou adicionar um novo controle programando-se seu
código na central. Existem três memórias de controle na
Pix300RC, numeradas 1, 2 e 3. Para cadastrar um controle,
pressione o pino de programação que fica na tampa da central
(a), aperte o botão 1, 2 ou 3, conforme a memória a ser
programada (b) e após dois segundos solte o pino de
programação, como na figura abaixo:

Ligue o fio vermelho ao positivo da bateria, e o preto
ao chassi ou ao negativo. Ligue os fios brancos do chicote
ao cabo que vem da corneta e isole bem todas as emendas.
Conecte o chicote à central conforme a figura abaixo cuidado para não encaixar o chicote invertido (ele só entra
errado com muito esforço!).
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(b)

O som correspondente ao botão pressionado deve
soar, indicando que o controle foi cadastrado.
Toda Pix300RC sai de fábrica com seu controle já
cadastrado na memória 1, portanto a programação só será
necessária em caso de substituição ou inclusão de um novo
controle.

