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******************************************************************
Velocímetro (MPH) com horímetro GUSTER * VH-82
PITOT – NAVAL – SV-40
Alarme sonoro para excesso de velocidade (opcional)
******************************************************************
Mostra o valor da velocidade instantânea em mph. Com horímetro acumulativo e
parcial.
Não memoriza velocidades instantâneas nem médias nem quaisquer dados exceto o
horímetro.
O sinal deve ser obtido de sensores específicos da GUSTER ou sob sua consulta
Ligações velocímetro:

Detalhes:
Vermelho (positivo da bateria após a ignição).

Preto terra/chassis (negativo da bateria)
Cabo blindado para ligação do sensor.
Cabo com dois fios + malha
Fio vermelho ligar no vermelho do sensor
Fio branco ligar no branco do sensor
Malha ligar na malha do sensor
Fio marrom para zeramento/seleção odômetro parcial (ligado numa chave externa ao
terra/chassis – fio preto).
Fio roxo (opcional) ligar no acionamento da meia-luz. Dessa maneira quando se
liga a meia-luz o brilho do display diminui para evitar ofuscamento.
Fio azul (opcional) permite programar o limite de velocidade (alarme sonoro).
Quando ultrapassa essa velocidade, aciona o alarme e o display pisca.
Cabo blindado para ligação do buzzer (alarme sonoro opcional)
Cabo com um fio + malha
Fio branco ligar no branco do buzzer
Malha ligar na malha do buzzer
Fio branco, define modo de operação do horímetro.
Se ligado junto ao fio preto, o horímetro passa a ser direto ou seja, basta
estar ligado que conta as horas.
Se o fio branco estiver isolado o horímetro passa a ser dependente de pulsos no
fio amarelo (pode ser o pulsante do alternador ou da bobina de ignição ou ainda
qualquer sensor que gere pulsos).
Toda vez que o aparelho é ligado acende todos os segmentos dos displays (aparece
8.8.8 em cima e 8.8.8.8.8. em baixo).
Apaga.
Se opção de alarme:
Depois aparece apenas em cima a velocidade de alarme (0 sem alarme).
Aciona também o alarme sonoro
Apaga
Depois entra em operação.
Ligação sensor fornecido pela GUSTER (pitot não incluso)
Cabo com dois fios + malha
Fio vermelho ligar no vermelho do velocímetro
Fio branco ligar no branco do velocímetro
Malha ligar na malha do velocímetro
Chave para horímetro parcial
Na realidade fio marrom ligado/desligado do fio preto.
A chave deve ser providenciada pelo instalador, pois depende do gosto do cliente
e local onde será instalada.
Normalmente mostra as horas acumuladas (de 0 a 99999 horas), se pressionar a
chave do odômetro parcial, passa a mostrar as horas parciais
Aparece P no início do display – P__0.0 a P999.5 cada 1000 horas.
Cada vez que pressiona a chave alterna entre um horímetro e outro.
Se desejar zerar o horímetro parcial, basta manter pressionada a chave até
aparecer P___0.0
Não zera o horímetro total.
Obs:
Quando em modo parcial, o ponto decimal pisca se o horímetro estiver ativado.
Horímetro é ativado em dois modos, direto (basta ligar que conta horas, caso o
fio branco esteja ligado junto ao preto) e dependente (precisa que o fio amarelo

esteja recebendo pulsos do alternador ou pulsante de bobina de ignição ou ainda
qualquer sensor que gere pulsos).
Chave para programação da velocidade de alarme (opcional):
Na realidade fio azul ligado/desligado do fio preto.
A chave deve ser providenciada pelo instalador, pois depende do gosto do cliente
e local onde será instalada.
Se desejar verificar a velocidade programada como limite basta pressionar a
chave (no lugar do velocímetro aparece por três segundos voltando a mostrar a
velocidade atual).
Se desejar altera-la, basta manter o botão pressionado, fica alterando e
mostrando o novo valor de limite de velocidade (altera a cada 5 mph e varia de
0, 5 a 100 mph). Quando aparecer o valor desejado, basta soltar a chave.
Para desativar o alarme, basta programar com 0.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequêntes”, 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, pilhas e baterias) 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. Excluem-se, 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 pôr 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° Nota: _____________Data da compra__________________
********************************************************************************
NOTA: Em caso da linha STREET desconsiderar o alarme sonoro e vedação.
********************************************************************************
Arquivo: VH-82.DOC

