
 

 

REV-00 16/12/2021 

Contagiros + indicador de temperatura + indicador de combustível + voltímetro * MF-14 *  

Shift light (opcional) 

Atuador Externo para temperatura (opcional) 

Brilho Ajustável (opcional) 

 

Mostra o valor do giro do motor em RPMx1000. 

 

O sinal deve ser obtido de sensores específicos da GUSTER ou sob sua consulta 

 

Detalhes do aparelho: 

Toda vez que o aparelho é ligado acende todos os segmentos dos displays (aparece 8.8.8  8.8.8.  8.8.8. e o 

ponteiro se posiciona em 0. 

Se tiver a opção de shift light, este também pisca. 

Apaga e mostra os valores de alarme programados para temperatura e voltímetro 

Apaga e entra em operação. 

 

Ligações: 

Alimentação: 12VDC. Para 24VDC, ou outras redes, use Redutor de Tensão (veja: www.guster.com.br/Catálogo 

de Produtos/instrumentos/redutor de tensão) 

Não conecte com o equipamento energizado. 

Fios de programação e sensor. Nunca ligar em +12VDC. Pode danificar o instrumento e ou sensores. 

 
NOTA: No instrumento com Brilho Ajustável: a) Tem fio Roxo/Branco, b) Não tem fio Roxo, que faz parte do Controle 

de Brilho (CB-10), c) Veja manual do Controle de Brilho (CB-10). 

 

OPCIONAL: LIGAÇÕES SHIFT LIGHT  

 O FIO BRANCO DO SHIFT LIGADO NO FIO VERMELHO DO PRODUTO E AMBOS NO POSITIVO DA BATERIA; 

 

 O CABO MALHA DO SHIFT LIGA NO FIO ROSA/PRETO DO PRODUTO. 

 

TACÔMETRO 

 

TACÔMETRO 0 a 7000 RPM (Outro valor, sob encomenda): 

O sinal deve ser pego no pulsante da bobina de ignicão (se carburado) ou no pulsante de uma das bobinas de 

vela (se injetado), ou na saída correspondente da central (se injetato). 

 

Programação CILINDROS: 

Para verificar o número de cilindros programado, basta encostar o fio cinza do contagiros rapidamente no 

fio preto ou chassis. No display mostra o número de cilindros programado. 

 

Se desejar alterar, basta manter encostado o fio cinza ao preto, quando aparecer o valor desejado basta 

soltar e isolar o fio cinza. 

 



 

 

Obs: Os nossos contagiros têm duas maneiras de ligar (possui dois fios). 

Um deles (amarelo) pode ser ligado no pulsante da bobina de uma das velas (independente se é injetado ou 

carburado). 

Como alguns veículos possuem esse sinal de nível muito baixo, pode-se ligar o fio branco no lugar do 

amarelo. Ou seja, para sinais “fortes” usa-se o fio amarelo e para sinais “fracos” usa-se o fio branco. Ou 

um ou outro. 

A maioria da bobinas possuem três fios (positivo, terra/chassis e o que vem da central). Como nem sempre 

se sabe quem é quem, ligue o amarelo em cada um deles (um de cada vez e tomando cuidado para não levar 

choque). Se nada aparecer no contagiros, refaça com o fio branco. 

Nota: Sempre tentar com o amarelo primeiro. 

 

Programação SHIFT LIGHT (opcional): 

Para verificar o valor de giros programado para qe o shift light comece e piscar , basta encostar o fio 

rosa/preto do contagiros rapidamente no fio preto ou chassis. No display mostra o valor de giros para 

shift programado. 

 

Se desejar alterar, basta manter encostado o fio rosa/preto ao preto, quando aparecer o valor desejado 

basta soltar e isolar o fio rosa/preto. 

 

TEMPERATURA DA ÁGUA ou TEMPERATURA DO ÓLEO 

Com saída para atuador externo opcional 

 

Mostra de 40 a 150 Oc (Abaixo de 40 mostra LO e acima de 150 mostra HI). 

Mostra o valor da temperatura, com alarme visual (display pisca) programável. 

 

O sinal deve ser obtido do sensor SIT-05 (Compatível com MTE-3005). 

 

Posicione o sensor no local adequado. 

Ligar cabo malha do sensor no cabo malha do produto. 

Garanta que o corpo do sensor esteja bem aterrado. 

 

 
 

ALARME: 

Alarme programável de 80 a 150oC. 

Este alarme é apenas visual (os displays piscam).  

 

Obs: 

Se tiver opção de atuador externo (aciona um relé automotivo externo – não incluso) sempre que o alarme 

visual estiver atuando. 

 

INDICADOR DE COMBUSTÍVEL 

 

SE OPÇÃO PASSIVO: 

 
Calibrado para uso com sensor tipo bóia com potenciômetro (0 a 500 ohms) 

NÃO INCLUSA.  

Mostra em percentual 0-100% de 5% em 5%. 

 

O fio verde deve ligar apenas na saída da bóia, a carcaça da bóia deve estar ligada junto ao fio preto. 

 

Programação: 

 
Ao se ligar o instrumento, acende tudo e passa a mostrar o valor lido da boia. 

Nos próximos 15 segundos permite programação. 



 

 

Caso ultrapasse o tempo de 15 segundos, a sequência será travada. Desligue e ligue o instrumento e 

continue a partir do passo que parou. Se travar de novo, repita o procedimento, até o final. 

 

SEQUÊNCIA PARA PROGRAMAR: 

Quando a figura mostrada corresponde a gravação desejada, solte o fio cinza do preto, aguarde apagar a 

figura e desligue o instrumento. 

Necessário gravar as posições: VAZIO, MEIO e CHEIO. 

 

1) VAZIO: Posicionar a boia na posição VAZIO, ligar o instrumento, esperar estabilizar por 10 segundos 

(não ultrapassar 15 segundos), ligar o fio branco/preto junto com o preto, esperar aparecer a figura 

VAZIO, soltar o fio branco/preto, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer; 

Desligar o aparelho. 

 

2) MEIO: Posicionar a boia na posição MEIO, ligar o instrumento, esperar estabilizar por 10 segundos (não 

ultrapassar 15 segundos), ligar o fio branco/preto junto com o preto, esperar aparecer a figura MEIO, 

soltar o fio branco/preto, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer; 

Desligar o aparelho. 

 

3) CHEIO: Posicionar a boia na posição CHEIO, ligar o instrumento, esperar estabilizar por 10 segundos 

(não ultrapassar 15 segundos), ligar o fio branco/preto junto com o preto, esperar aparecer a figura 

CHEIO, soltar o fio branco/preto, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer. 

Desligar o aparelho. 

 

Importante: 

a) Caso o fio branco/preto encoste acidentalmente no fio preto e começar a mostrar as figuras, espere 

aparecer a figura “NADA”, desligue o instrumento e programe novamente. 

 

b) Se ligar e ficar aparecendo sempre “OFF” ou “NADA”, verifique a ligação com a boia ou a própria boia. 

 

Após a programação, isole o fio branco/preto. 

 

Obs.: 
Fazer a programação com a boia fora do tanque, o ajuste é feito para o curso total da boia. 

Fazer a programação com a boia no tanque, o ajuste é feito para o curso da boia limitado pelo tanque. É a 

maneira mais correta e real, embora a mais trabalhosa. 

 

PARA TESTAR: 

Desligue, religue o aparelho e coloque a boia em níveis diferentes. 

 

OPERAÇÃO: 
Depois de calibrado. 

Ao ligar o aparelho, nos quinze segundos iniciais ao se mover a boia, mostra o valor na hora. 

Após este tempo, o aparelho demora aproximadamente um minuto entre mover a boia e mostrar o valor. 

Isso é para evitar que movimentos no tanque/boia devido a buracos, curvas, etc. Mostrem um valor errado. 

 

VOLTÍMETRO 

 

Mostra o valor da tensão da bateria do veículo de 0 a 16V , ou de outro dispositivo que se deseja 

monitorar a tensão para veículos 12V. 

 

O fio marrom deve ser ligado diretamente ao positivo da bateria. 

 

ALARME: 

Alarme programável de 8.0 a 15.0V e sempre que a tensão for maior que 15.0V. 

Este alarme é apenas visual (os displays piscam).  

 

Programa-se a menor tensão (quando a tensão da bateria for menor que a programada o alarme dispara).  

 

ALARMES 

 

Verificação dos alarmes: 

Toda vez que o fio cinza/preto de programação de alarme for ligado junto com o fio preto, mostra qual 

alarme será programado ou verificado. Os demais ficam apagados. 

Apenas um display fica mostrando o valor do alarme de cada vez. 

 

A programação deve ser feita separadamente para cada manômetro. 

 

Ligar e desligar o fio cinza/preto ao fio preto até selecionar qual alarme vai alterar. 

 



 

 

Quando aparecer o alarme desejado, basta manter o fio cinza/preto ligado ao fio preto.  

No display correspondente aparece o valor de alarme sendo alterado. 

 

Se temperatura, varia de 80oC a 150oC (de 5 em 5). 

Se voltímetro, varia de 8.0 a 15.0 Volts (de 0,5 em 0,5). 

 

Quando aparecer o valor desejado, soltar o fio cinza/preto do preto. 

Este alarme está programado. 

 

Repetir o procedimento para os dois alarmes. 

 

OBERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

*Caso não queira alarme, programe o maior valor possível. 

 

*Após a programação, isolar o fio cinza/preto do alarme.  

 

*Para veículos com ignição de competição deve-se utilizar cabo blindado entre os sensores e o aparelho. 

 

*Quando o alarme aciona, o display correspondente pisca. 

 

*Os sensores devem ser fixados com chave apropriada, jamais pelo seu corpo. 

 

*Caso precise cortar e emendar os fios, obedeça rigorosamente a ORDEM e as CORES 

 

No final da instalação do sensor, imobilize os cabos desde a saída do sensor até o instrumento evitando 

movimentação/vibração e rompimento do cabo.  Não forçar dobras dos cabos com raio de dobra muito pequeno e 
aplique abraçadeiras não muito apertadas, evite romper ou provocar curto circuito nos fios internos 

podendo danificar o sensor ou até mesmo o instrumento. 

 
Não aplique jatos de lavadoras de alta pressão diretamente sobre o produto (nem pela frente/ visor e nem 

por trás do produto. 

 

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. 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: ___________ 

 


