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******************************************************************
INDICADOR DE COMBUSTIVEL GUSTER – IC10
SAÍDA RESERVA-1 (20%), SAÍDA RESERVA-2 (10%)
UNIVERSAL, QUALQUER BÓIA (ENTRE 0-500 OHM)
******************************************************************
ATENÇÃO:
Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO
ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFIRA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.
Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco
próprio.
********************************************************************************
Ligações:

Nota: Os dois fios do sensor devem ligar apenas nos fios amarelo e preto do aparelho (ou terra/chassis). Em mais nada!

SAÍDA RESERVA-1:
SEMPRE QUE ESTIVER COM 20% OU MENOS COMBUSTÍVEL ACIONA INDICADOR DE RESERVA
EXTERNO (FIO BRANCO).
SAÍDA RESERVA-2:
SEMPRE QUE ESTIVER COM 10% OU MENOS COMBUSTÍVEL ACIONA INDICADOR DE RESERVA
EXTERNO (FIO AZUL).

Calibrado para uso com sensor tipo bóia com potenciômetro
Mostra em percentual 0-100% de 5% em 5%.

(NÃO INCLUSO).

Programação:

Ao se ligar o fio cinza com o preto (com o aparelho ligado) passa a mostrar as
figuras acima em intervalos de 3 segundos. Quando se solta o fio cinza a figura
mostrada nesse momento indica se estamos gravando o nível VAZIO, MÉDIO, CHEIO ou
NADA.
Sequência:
Posicionar a bóia na posição VAZIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 10
segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura VAZIO,
soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um número qualquer e
desligar o aparelho.
Posicionar a bóia na posição MÉDIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 10
segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura MÉDIO,
soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um número qualquer e
desligar o aparelho.
Posicionar a bóia na posição CHEIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 10
segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura CHEIO,
soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um número qualquer.
Para testar:
Desligue ,religue o aparelho e coloque a bóia em níveis diferentes.

Obs: Caso o fio cinza encoste acidentalmente no fio preto e começar a mostrar as
figuras, espere aparecer a figura NADA e desligue o fio cinza.
Após a programação, isole o fio cinza.
Obs:
Fazer a programação com a bóia fora do tanque, o ajuste é feito para o
curso total da bóia.
Fazer a programação com a bóia no tanque, o ajuste é feito para o curso
da bóia limitado pelo tanque. É A MANEIRA MAIS CORRETA E PRECISA.
Obs: Se a bóia estiver com problemas (aberta) ou o fio amarelo não estiver
ligado, aparece OFF.
Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email
suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para
suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA
A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.
assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos
(não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia
abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que
apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluemse, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes,
instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados
sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa
fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos
por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta
garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa
fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores.Esta garantia não abrange
eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho.A garantia do seu
aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com
as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.
Cliente______________________________n°
da
nota____________________________Data da compra_____________________________
********************************************************************************
NOTA: Em caso da linha STREET desconsiderar o alarme sonoro e vedação.
********************************************************************************
arquivo: IC10.DOC

