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Manual de Instalação
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Conteúdo da embalagem

Módulo Chicote e conectores

Manual de instalação 
+ Certificado de garantia

(Este documento)

Botão Seletor
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Instalando o produto

Para iniciar a instalação, mantenha a porta do veículo aberta e remova a chave da ignição. 
Em caso de veículos com chave de presença, mantenha a chave fora do veículo. 

20min

ON
OFF

Este procedimento é necessário para que o veículo no modo stand by e fique totalmente sem 
eletricidade, evitando possíveis falhas ou erros ao retirar o conector do pedal do acelerador. 

Com a porta do veículo aberta, aguarde por volta de 20 minutos antes de iniciar a instalação do 
ShiftPower.

A Faaftech não se responsabiliza por qualquer não conformidade decorrente de não seguir 
corretamente as instruções acima. 

ATENÇÃO
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Conectando o chicote do ShiftPower

O chicote possui duas extremidades: um plug 
macho e um plug fêmea. Conecte primeiramente a 
extremidade fêmea do chicote do Kit ShiftPower 
no pedal, e em seguida a extremidade macho no 
cabo que foi retirado do pedal original.

 
Faça a fixação do cabo ShiftPower® com uma 
abraçadeira, caso necessário.
 

Verifique se o conector ficou corretamente travado 
e alinhado com o pedal do veículo durante a 
instalação.

Certifique-se de que ficou bem travado e longe do 
movimento giratório da barra de direção do veículo 
e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

A

B

Localize o conector original no pedal do 
acelerador e retire-o.



O botão seletor deve ser fixado no painel do veículo. O ideal é 
avaliar com o proprietário o melhor lugar para esta instalação.

Uma dica é fixar o botão abaixo do volante, ao lado direito do painel permitindo assim ao 
condutor liberdade da mão direita durante a condução do veículo.

Botão Seletor
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Fixação do botão seletor
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Modos de aceleração

NÍVEL 4

Vermelho forte: Resposta extremamente agressiva, 
indicado para uso em rodovias, 
ideal para ultrapassagens rápidas.

DESLIGADO

Modo original do carro.

NÍVEL 2

Verde forte: Resposta média-rápida, 
ideal para uso diário em cidades. 

NÍVEL 1

Verde: Resposta mais suave,  
aceleração mais linear.

NÍVEL 3

Vermelho: Resposta rápida com tocada mais 
esportiva. Maior prazer ao dirigir.

MODO MANOBRISTA

Os 2 leds ligados: Opção capaz de limitar a potência do acelerador. 
Podendo chegar de 0 a 100%, protegendo seu veículo de furtos e mau uso.
Para utilizar este modo, o botão seletor deve ser pressionado por 5 segundos. 
Em seguida a luz indicativa ficará ligada nas cores verde e vermelho. 
Para voltar ao modo de condução anterior, pressione o botão seletor por 5 segundos.

Verifique a seguir como programar o Modo Manobrista.

A resposta de aceleração será a mesma para todas as marchas, inclusive a marcha ré.

ATENÇÃO

Para alternar entre os níveis de aceleração, pressione o botão seletor que mudará as cores dos leds
conforme a demonstração a seguir:
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Observações

Programação do modo Manobrista

1- Ligue a chave do veículo (Não ligar o motor);
2- Pressione o pedal do acelerador no nível desejado a ser programado;
(Caso não pressione o pedal, o nível máximo de aceleração será 0%);
3- Pressione o botão seletor por 10 segundos, ao soltar, o led verde e vermelho piscará 3 vezes
confirmando a programação;
4- Programação concluída.

O Modo Manobrista vem configurado de fábrica em 30% de aceleração. 

Observação

Leia atentamente este manual antes de operar o dispositivo.

Este documento contém informações para a correta instalação do produto e início de sua utilização. 

O ShiftPower possui seis (06) modos de condução.

Os modos de condução podem ser modificados com o veículo em movimento, normalmente.

A instalação deve ser realizada por um técnico ou uma pessoa capacitada.

O acesso aos conectores do pedal do acelerador pode variar de acordo com cada marca/modelo de veículo.
 
Nosso produto foi projetado com precisão para evitar danos ao veículo.

A Faaftech não se responsabiliza por quaisquer danos, problemas ou acidentes ocasionados pela má 
utilização ou pelo uso indevido do produto. 

Para mais informações e dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.
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Garantia

A FAAFTECH  garante aos seus clientes o prazo de 01 (um) ano contra defeitos de matéria-prima e de 

fabricação,  comprovada  mediante  a  apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao 

consumidor e  d este C ertificado d e G arantia d ev idamente p reenchido, o bservando o  q ue s egue:

3.  Os  consertos  e  manuntenções  do  aparelho  em  garantia,  serão  de  competência  exclusiva  da 

assistência F AAFTECH;

5. As  despesas  de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de 

responsabilidade e xclusiva d o p roprietário;

2.  O  Certificado  de  Garantia  só  terá  validade  quando  preenchido  j untamente  com  a  Nota  Fiscal  de 

Venda  ao  Consumidor  do  aparelho  e  com  N°  de  Atendimento  gerado  através  do  nosso  Suporte 

Técnico  ao  cliente  através  dos  seguintes  números:  0800 603 2330  (somente  fixo)  ou  do  (62) 3241-4600 

de S egunda à  S exta d as 0 8:00 à s 1 8:00 h orário d e B rasília;

1.  A  FAAFTECH  declara  a  Garantia  nula  e  sem  efeito  se  for constatada  por  ela,  ou  pela  assistência 

técnica que o aparelho sofreu danos causados por má utilização, por instalação inadequada, acidentes 

(quedas, batidas, etc.), ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não 

autorizadas;

4.  Produtos  com  número  de  série  adulterado  ou  ilegível  também  não  serão  cobertos  pela  presente 

garantia;



0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Suporte Técnico Nos acompanhe nas redes sociais!
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