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************************************************************************************************************************** 

FULL-STAGE * FS30 * (Limitador de giros) 
************************************************************************************************************************** 
Ligações: 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: VEÍCULOS CARBURADOS O CORTE FINAL PODE CAUSAR TRANCO NO MOTOR E NÃO 

LIMITAR O MOTOR 
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CARACTERISTICAS: 

Pré-corte programável (C1) para melhorar a performance da arrancada desde que bem usado 

(vide abaixo) 
Botão para acionamento do pré-corte (C1) 

Burn-out programável (C2), o que permite fazer o pré-aquecimeto 

Botão para acionamento do burn-out (C2) 

Shift light  programável (SL). 

Corte final programável (C3) para evitar a quebra de motor por excesso de giro. 

Relé interno (máximo de 10A) Serve para abrir o positivo da bobina de ignição 

Faixa de operação até 9900RPM (8 CILINDROS) (Acima disto sob-consulta) 
Cilindros até 8 (Acima disto sob-consulta), programável (CL). 

Apenas para veículos com uma bobina de ignição e sistema convencional. 

Para utilização com módulos tipo MSD/CRANE ou MALLORY, vide abaixo. 

Utiliza processador RISC de última geração com cristal para aumentar sua precisão. 

Tecnologia SMD. 

 

Botões para programação: 

PROG Define se entra em modo programação. 

MIL  Milhar do giro desejado para corte (C1, C2, C3) ou shift (SL) 

CEN  Centena do giro desejado para corte (C1, C2, C3) ou shift (SL), ou programação 

cilindros (CL). 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Basta ligar o aparelho com a tecla PROG pressionada, soltando-a após 3 segundos. 

O led PROG e o SHIFT LIGHT ficam acesos para indicar que se está em modo programação. 

 

Apenas no modo de programação permite verificar ou alterar os parâmetros programados, 

para evitar programação acidental. 

 

No display aparece CL por dois segundos e depois o valor do número de cilindros 

programado. SE o valor for 4 (milhar não aparece), indica que o número de cilindros 

programado é 4. 

 

Se pressionar e soltar CEN altera o número de cilindros (entre 1 e 8, voltando a 1) 

 

 

 

 



Se pressionar por 3 segundos e soltar PROG passa para o próximo parâmetro a mostrar ou 

alterar. No caso SL ou valor do giro para acionar o shift light.  

 

 

No display aparece SL por dois segundos e o  valor em RPM * 100 programado para o shift-

light ou SL. SE o valor for 45, indica que o shift está programado em 4500RPM. 

 

Se pressionar e soltar MIL altera a milhar (entre 0 e 9 – 0 não aparece nada) 

Se pressionar e soltar CEN altera a centena (entre 0 e 9) 

 

Se pressionar por 3 segundos e soltar PROG passa para o próximo parâmetro a mostrar ou 

alterar. No caso C1 ou valor do giro para acionar o pré-corte.  

 

No display aparece C1 por dois segundos e o valor em RPM * 100 programado para o pré-

corte ou C1. SE o valor for 25, indica que o pré-corte está programado em 2500RPM. 

 

Se pressionar e soltar MIL altera a milhar (entre 0 e 9 – 0 não aparece nada) 

Se pressionar e soltar CEN altera a centena (entre 0 e 9) 

 

Se pressionar por 3 segundos e soltar PROG passa para o próximo parâmetro a mostrar ou 

alterar. No caso C2 ou valor do giro para acionar o aquecimento (burn-out).  

 

No display aparece C2 por dois segundos e o valor em RPM * 100 programado para o 

aquecimento (burn-out) ou C2. SE o valor for 45, indica que o aquecimento está 

programado em 4500RPM. 

 

Se pressionar e soltar MIL altera a milhar (entre 0 e 9 – 0 não aparece nada) 

Se pressionar e soltar CEN altera a centena (entre 0 e 9) 

 

Se pressionar por 3 segundos e soltar PROG passa para o próximo parâmetro a mostrar ou 

alterar. No caso C3 ou valor do giro para acionar o corte final.  

 

No display aparece C3 por dois segundos e o valor em RPM * 100 programado para o corte 

final ou C3. SE o valor for 50, indica que o corte final está programado em 5000RPM. 

 

Se pressionar e soltar MIL altera a milhar (entre 0 e 9 – 0 não aparece nada) 

Se pressionar e soltar CEN altera a centena (entre 0 e 9) 

 

Se pressionar por 3 segundos e soltar PROG passa para o próximo parâmetro a mostrar ou 

alterar. No caso CL ou valor programado para cilindros.  

 

No display aparece CL por dois segundos e depois o valor do número de cilindros 

programado. SE o valor for 4 (milhar não aparece), indica que o número de cilindros 

 

E assim por diante, até que todos os parâmetros tenham sido programador ou verificados. 

 

Para sair do modo de programação, em qualquer fase da programação ou verificação, basta 

desligar o aparelho. 

 

 

FUNCIONAMENTO: 

Sempre que se liga o aparelho, pisca o led PROG e o shift light. 

 

Uso normal, ligando o aparelho sem estar pressionando a tecla PROG (neste caso, nenhuma 

tecla tem utilidade). 

 

Supondo que o pré-corte C1 esteja programado para 3000RPM, SL esteja programado em 

5000RPM, o burn-ou C2 em 5300RPM e o corte final C3 em 5500RPM. 

 

Se o botão C1 (cabo com chave número 1) estiver solto, o pré-corte C1 não atua. 

Se o botão C2 (cabo com chave número 2) estiver solto, o burn-out C2 não atua. 

Quando o giro passar de 5000RPM, ativa o Shift-light SL e quando passar de 5500RPM atua 

o corte final C3. 



 

Se o botão C1 (cabo com chave número 1) estiver pressionado, o pré-corte C1 atua, 

limitando o giro em 3000RPM. 
Quando soltar o botão C1 (cabo com chave número 1), libera o motor. 

Quando o giro passar de 5000RPM, ativa o Shift-light SL. 

Se o botão C2 (cabo com chave número 2) estiver pressionado, o burn-out C2 atua, 

limitando o giro em 5300RPM. 
Se o botão C2 (cabo com chave número 2) estiver solto, o burn-out C2 não atua e quando o 

giro atinge 5500RPM atua o corte final C3. 

 

 

IMPORTANTE: 

Os cortes (pré, burn e final) sempre atuam quando o giro for igual ao programado e 

desativam (religam o positivo da bobina) quando o giro estiver num valor seguro e abaixo 

do programado. Esta histerese evita quebra de motor. 

 

O corte possui um retentor eletrônico, ou seja, não é seco (relé puro). 

Isso faz o corte ser mais suave e ajuda a queimar o máximo de combustível que ainda 

tenha nos cilindros. 

 

Evite forçar por muito tempo o pré-corte, pois alguns veículos não queimam 100% do 

combustível o que faz o veículo arrancar mais lento. E o que se espera do pré—corte é 

justamente ganhar tempo.  

Saiba diferenciar LIMITADOR para fazer barulho e LIMITADOR para aumentar o desempenho. 

NÃO É A MESMA COISA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



******************************************************************************** 

LIGAÇÕES ESPECIAIS * FS30 * GUSTER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 
 

TERMO DE GARANTIA 

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, 

assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os 

sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia 

abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam 

comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, 

defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes 

químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de 

Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam 

oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa 

fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a 

instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para 

gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de 

reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. 

Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e 

eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou 

paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho 

somente é valida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de 

Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as 

condições acima. 

Cliente: _______________ N° da nota: __________ Data da compra: ____________ 

Arquivo: FS30.doc 
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