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******************************************************************
MULTI FUNCIONAL GUSTER * MF40
VOLTÍMETRO DIGITAL (COM ALARME VISUAL) + RELÓGIO
******************************************************************
********************************************************************************
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.
********************************************************************************
Ligação dos fios:

********************************************************************************
VOLTÍMETRO
ALARME VISUAL PROGRAMÁVEL
********************************************************************************
Toda vez que liga o aparelho aparece em cima o alarme visual programado
sonoro opcional), depois entra em operação normal.

(alarme

Quando ativado, o alarme visual fica ativo e o display fica piscando enquanto a
tensão estiver abaixo do valor programado, ou acima de 15,0 Volts.
Programação alarme:
# A qualquer momento, ligar o fio cinza junto com o fio preto.
# No display de cima aparece a tensão de alarme programado.
# Se não quiser alterar, solte imediatamente e isole o fio cinza.
# Se quiser alterar, basta manter o fio cinza junto com o preto, alguns segundos
depois o valor de alarme começa a alterar. Quando aparecer o valor desejado,
basta soltar o fio cinza do preto.
Altera de 6.0 Volts a 14.0 Volts, de 0,5 em 0,5 Volts.
# Após a programação, isolar o fio cinza.
Se não quiser alarme, programe-o para o menor valor possível.
********************************************************************************
RELÓGIO
********************************************************************************
Mostra a hora e o minuto
Toda vez que liga o aparelho aparece 8.8.8.8.8. em baixo e, depois entra em operação normal, mostrando
hora e minuto e permitindo alterar.
Programação (Acerto) :
Fio verde acerto do relógio
O fio verde pode ser colocado em uma chave tipo push botton com contato normalmente aberto.
(tipo botão de campainha).
O ajuste/reajuste pode ser necessário na entrada/saída do horário de verão ou quando a bateria do veículo
for desligada (fio laranja desligado).
Sequência:
Encostar e manter encostado o fio verde ao preto (aperte o botão). Os displays da hora ficam ligados e
começam a alterar os valores de hora e os displays do minuto apagam, após chegar na hora desejada,
solte o fio verde (solte o botão).
Encostar novamente e manter encostado o fio verde ao preto (apertar o botão novamente). Os displays do
minuto ficam ligados e começam a alterar os valores de minuto e os displays da hora apagam, após chegar
no minuto desejado, solte o fio verde (solte o botão).
Se encostar e soltar rapidamente o fio verde no preto (apertar e soltar rapidamente o botão), permite
alternar hora e minuto, isso quando se julga necessário somente alterar os minutos pôr exemplo, sem
alterar as horas.
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.
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